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Pöytäkirjan tarkastajat:

Miehikkälän kunnanhallitus  

Aika 23.08.2021 klo 18:00 - 22:14

Paikka Miehikkälän koulukeskuksen ruokasali

Käsiteltävät asiat
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Alastalo Tarja 18:00 - 22:14 puheenjohtaja

Hallikainen Jukka 18:00 - 22:14 jäsen
Heino Sari 18:00 - 22:14 jäsen
Laapas Asko 18:00 - 22:14 jäsen
Rikkola Riitta 18:00 - 22:14 jäsen
Salmela Joonas 18:00 - 22:14 jäsen
Korpela Markku 18:00 - 22:14 varajäsen

Poissa Suoknuuti Kari jäsen

Muu Heinonen Jari 18:00 - 22:14 kunnanvaltuuston pj.
Astola Matti 18:00 - 22:14 kunnanvaltuuston 1. vpj
Kallio Heikki 18:00 - 22:14 kunnanvaltuuston 2. vpj
Ylönen Arto 18:00 - 22:14 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja

paikan.Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokous kutsun an taa pu heen-
johtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen johtaja. Kokous kutsussa
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

  Hallintosäännön 128 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja
oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

  Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

  Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösval tai-
suus.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kut sutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

_________________________________________________________________________________

Pöytäkirjan Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä
tarkastustapa vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
  ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan
  näkemyksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. sähköisessä

  päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen
  osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää, että toimikauden 1.8.2021 - 31.5.2025 aikana

  kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan kahden kullakin kerralla 
  aakkosjärjestyksessä valitun jäsenen toimesta. Pöytäkirjan 
  tarkastusvuorossa ovat Jukka Hallikainen ja Sari Heino.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asko Laapas ja Sari Heino.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________________________________________________________________________

Allekirjoitukset

 Tarja Alastalo Arto Ylönen
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

120 - 134

Pöytäkirjan tarkastus

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

  Miehikkälä, 25.8.2021

Allekirjoitukset

  Asko Laapas   Sari Heino

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

  Miehikkälän kunnanvirasto, 31.8.2021

Marja Kauppila
Toimistosihteeri
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Miehikkälän kunnanhallitus § 120 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Khall 23.08.2021 § 120 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten val-
mistelua, täy täntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston pää-
tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittä-
nyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituk-
sen on jä tettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatetta-
va val tuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hal-
lin to-oi keuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hal-
lin to-oi keus ei ratkaise asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulu-
nut.

 Kunnanhallituksen tulee panna täytäntöön 14.6.2021 pidetyn kunnanval-
tuuston kokouksen päätökset.

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus päättää panna tehdyt päätökset laillisessa jär jestyksessä
syntyneinä ja toimeenpano kelpoisina täytäntöön.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2021 5

Miehikkälän kunnanhallitus § 121 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin toimikaudeksi 1.8.2021 -
31.5.2025

52/01.011.00/2021

Khall 23.08.2021 § 121 Hallintosäännön 133 §:n mukaan kunnanhallitus voi nimetä edustajansa
kunnan muihin toimielimiin, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen
kokouksessa. Edustajaksi voidaan nimetä myös kunnanhallituksen
varajäsen tai kunnanjohtaja.

 Kunnanhallitus ei voi nimetä edustajaansa tarkastuslautakuntaan,
valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin
vaalitoimielimiin.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa ja varaedustajansa seuraaviin
lautakuntiin toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025:

 1. Kuntatekniikan lautakunta
 2. Kuntatekniikan lupajaosto
 3. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
 4. Lupavaliokunta, Hamina

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajansa ja varaedustajansa
lautakuntiin toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 seuraavasti:

Lautakunta  Edustaja  Varaedustaja
1. Kuntatekniikan ltk Jukka Hallikainen Sari Heino

 2. Kuntatekniikan lupajaosto Kari Suoknuuti  Asko Laapas
 3. Sivistys- ja hyvinvointiltk Riitta Rikkola  Joonas Salmela
 4. Lupavaliokunta, Hamina Asko Laapas  Riitta Rikkola
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Miehikkälän kunnanhallitus § 122 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnan edustajien nimeäminen yhteisöihin ja järjestöihin toimikaudeksi 1.8.2021 -
31.5.2025

52/01.011.00/2021

Khall 23.08.2021 § 122

Liite 1 Yhdistelmä yhteisöistä ja järjestöistä

 KuntaL:n 39 §:n mukaan kunnanhallitus mm. valvoo kunnan etua ja, jollei
hal lin to sään nös sä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen pu he val-
taa sekä vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.

 Kunnan edustamiseen ja puhevallan käyttämiseen kuuluu yleensä myös
kun nan edustajien nimeäminen niihin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, jois-
sa kunta on  omistaja tai jäsen.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa ja varaedustajansa yhteisöihin
ja järjestöihin toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajat ja varaedustajat
yhteisöihin ja järjestöihin toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 liitteen
mukaisesti.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 77 10.05.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 123 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Edustajien nimeäminen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen / HE 241 / 220

46/07.072/2021

Khall 10.05.2021 § 77
 Kymsoten hallitus on käsitellyt kokouksessaan 16.4.2021 § 86 väliaikaisen

valmistelutoimikunnan perustamista Kymenlaakson alueelle.
Hyvinvointialueet perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja voimaantuloa koskevalla
lailla. Valmisteluvaiheessa tavoitteena on, että laki tulisi voimaan 1.7.2021.
Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevat väliaikaiset
valmistelutoimielimet (Vate), joiden työ käynnistyy viimeistään syyskuussa
2021.

 Kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja pelastustoimen on sovittava
valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa
valmistelutoimielimen (Lakiehdotuksen 8 §). Jäsenet on valittava
osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa
toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi Vateen sovelletaan naisten ja miesten
tasa-arvosta annetun lain 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa
käyttävien toimielinten kokoonpanosta.

 Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen valmistelusta, kunnes aluevaltuusto on valittu ja sen
asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Sen tehtävänä on:

 1. Selvittää siirtyvä henkilöstö ja valmistella ehdotukset henkilöstön
siirtosuunnitelmaksi ja -sopimukseksi.

 2. Osallistua siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen.
 3. Osallistua siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja

velvollisuuksien selvittämiseen.
 4. Osallistua hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja

viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen.
 5. Valmistella toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajien

valinta.
 6. Päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta.
 7. Osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen

(aluehallintovirasto).
 8. Valmistella toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät

asiat.

 Mikäli alueella ei päästä sopimukseen 1.9.2021 mennessä, valtioneuvosto
asettaa VM:n esityksestä väliaikaisen valmistelutoimielimen, ja
sairaanhoitopiiri vastaa väliaikaisen valmistelutoimielimen hallinnollisesta
tuesta. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet olisivat 6 kunnista, 2
sairaanhoitopiiristä, 1 erityishuoltopiiristä, 1 pelastuslaitoksesta sekä
heidän varahenkilönsä. Hyvinvointialueen perustamisen valmistelua
ohjaamaan on mahdollisuus asettaa poliittinen seurantaryhmä.

 Kuntajohtajakokouksessa 18.3.2021 ja 29.3.2021 kuntahallitusten
puheenjohtajien ja kuntajohtajien sekä Kymsoten hallituksen
puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kokouksessa käsiteltiin Kymenlaakson
väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamista. Kokouksessa 29.3.2021
sovittiin, että Kymsoten hallitus esittää jäsenkuntien hallituksille
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Miehikkälän kunnanhallitus § 77 10.05.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 123 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamista siten, että noudatetaan
kokoonpanossa edellisen sote valmistelun ja hallituksen esityksessä 241 /
220 mainittua jäsenten nimeämistä, ja hallinnollisesta tuesta huolehtii
Kymsote. Näin ollen Kymsoten hallitus asettaa väliaikaisen
valmistelutoimielimen. Osapuolet sopivat, että väliaikaisen
valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii Kymsoten edustaja.

 Kymsoten hallitus toimii valmistelun poliittisena seurantaryhmänä. Sipilän
hallituksen sote valmistelussa Kymenlaakson liitto vastasi valmistelun
hallinnollisesta tuesta, ja maakuntahallitus toimi poliittisena
seurantaryhmänä täydennettynä pienten kuntien edustajilla. Kymsoten
hallituksessa on kaikkien jäsenkuntien (pienet kunnat) edustajat mukana.

 Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen kutsutaan myös henkilöstöjärjestöjen
edustaja sekä organisoitumisessa erilaisiin valmistelutyöryhmiin otetaan
huomioon myös sote-palveluja / sote-tukipalveluja tuottavat
kuntaomisteiset yhtiöt.

 Kymsoten hallitus

 1. Pyytää kuntayhtymän jäsenkuntia tekemään päätöksen 3.5.2021
mennessä siitä, että Kymsoten hallitus on väliaikaisen
valmistelutoimielimen asettama viranomainen,

 2. Pyytää kuntayhtymän jäsenkuntia tekemän päätöksen ja nimeämään
kuusi jäsentä ja kullekin varajäsenen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen.

 3. Pyytää Kymenlaakson pelastuslaitosta tekemään päätöksen ja
nimeämään yhden jäsenen ja varajäsenen väliaikaiseen
valmistelutoimielimeen.

 4. Ehdottaa, että Kymsoten hallitus toimii poliittisena seurantaryhmänä.

 5. Ehdottaa, että Kymsoten edustaja toimii väliaikaisen toimielimen
puheenjohtajana ja

 6. Pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään edustajansa sekä varahenkilön
väliaikaiseen valmistelutoimielimeen, jos kunnat hyväksyvät edellä olevan
ehdotuksen väliaikaisen toimielimen asettamisesta ja perustamisesta.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää

 1. että Kymsoten hallitus on väliaikaisen valmistelutoimielimen asettava
viranomainen.

 2. nimetä jäsenen ja varajäsenen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen.

 3. esittää, että Kymsoten hallitus toimii poliittisena seurantaryhmänä,
mutta kunta voi nimetä kunnanhallituksen puheenjohtajistosta poliittiseen
seurantaryhmään yhden lisäjäsenen ja hänelle varajäsenen.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 77 10.05.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 123 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

4. hyväksyä, että Kymsoten edustaja toimii väliaikaisen toimielimen
puheenjohtajana.

Päätös Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti kohdat 1 ja 4 sekä
 2) nimetä väliaikaiseen valmistelutoimielimeen jäseneksi Arto Ylösen ja

varajäseneksi Markku Uskin
 3) nimetä lisäjäseneksi kunnanhallituksen puheenjohtajan ja hänen

varajäseneksi varapuheenjohtajan.
 __________

Khall 23.08.2021 § 123

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää todeta, että

 1) edustajina väliaikaisessa valmistelutoimielimessä jatkavat Arto Ylönen
ja varajäsenenä Markku Uski,

 2) lisäjäsenä poliittisessa seurantaryhmässä toimii kunnanhallituksen
puheenjohtaja ja hänen varajäsenenä varapuheenjohtaja.

Päätös Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi ja totesi, että toimikaudella 1.8.2021
- 31.5.2025 lisäjäseninä poliittisessa seurantaryhmässä toimii
kunnanhallituksen puheenjohtaja Tarja Alastalo ja hänen varajäsenenä
varapuheenjohtaja Jukka Hallikainen.

 __________
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Kuntatekniikan lautakunta § 111 25.11.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 160 07.12.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 75 10.05.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 124 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Edustajan nimeäminen Miehikkälän rantakaavaryhmään

40/41.411/2009, 121/41.411/2011, 53/41.411/2019, 105/41.411/2020

Kuteltk 25.11.2020 § 111
 Miehikkälän rantaosayleiskaava on hyväksytty 2001, ja siihen on tehty

muutoksia 2008, 2014 ja 2015. Lisäksi Muurikkalan alueelle on tehty
yleiskaava 2019, jossa olemassa oleva tilanne on kyseisellä alueella
päivitetty. Yleiskaavan alueella on myönnetty poikkeamia ja huomattu
alkuperäisestä kaavasta puuttuvia rakennettuja rakennuspaikkoja.
Tiedossa on tällä hetkellä 32 korjaustarvetta. Tarpeita tulee vielä
tarkastuksen yhteydessä lisää. Esimerkiksi Savan alueella osa
selvitysaluetta jätettiin pois alueella tehdyn muutoksen yhteydessä.

 Rantayleiskaavan päivityksen tavoitteena on oikaista virheellisyydet,
päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa
3000 neliömetriä suurempien lomarakennuspaikkojen rakennusoikeus 150
kerrosneliömetristä 200 kerrosneliömetriin. Tavoitteena on myös selvittää
mahdollisuus kylä-alueilla olevien lomarakennuspaikkojen muuttamisesta
vakituisen asunnon rakennuspaikaksi, jos tontti on liitettävissä
kunnallistekniikkaan tai tontin koko on yli 5000 neliömetriä ja jätevesien
käsittely pystytään järjestämään kiinteistöllä sekä kiinteistöllä on riittävästi
saatavilla talousveden laatumääräykset täyttävää vettä.

 Rantaosayleiskaava olisi MRL:n 44 §:n tarkoittama oikeusvaikutteinen
yleiskaava, jossa on erityisesti määrätty, että yleiskaavaa käytetään
rantavyöhykkeellä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

 Rantaosayleiskaavan mitoitusta ei ole tarkoitus muuttaa. Maanomistajan
pyynnöstä tarkastetaan kuitenkin aiempien kaavojen tilakohtaisia
mitoituksia ja tarvittaessa tehdään niihin korjauksia. Myös
rakentamattomien rakennuspaikkojen siirto paremmin rakennettavaan
paikkaan voidaan tutkia. Maanomistajan on silloin maksettava uuden
rakennuspaikan ympäristö- ja kulttuuriselvitykset.

 Rantaosayleiskaavan ajantasaistus on vaativa työ ja sen on arvioitu
valmistuvan 2022 kesäkuussa.

 Hallintosäännön 24 §:n 20. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää mm.
yleiskaavoituksen käynnistämisestä.

 Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150.

Ehdotus Lautakunta esittää Miehikkälän kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
päättää Miehikkälän rantaosayleiskaavan päivityksen käynnistämisestä.

 Rantayleiskaavan päivityksen tavoitteena on oikaista virheellisyydet,
päivittää kaavaan myönnetyt poikkeamat ja selvittää mahdollisuus nostaa
3000 neliömetriä suurempien lomarakennuspaikkojen rakennusoikeus 150
kerrosneliömetristä 200 kerrosneliömetriin. Tavoitteena on myös selvittää
mahdollisuus kyläalueilla olevien lomarakennuspaikkojen muuttamisesta
vakituisen asunnon rakennuspaikaksi, jos tontti on liitettävissä
kunnallistekniikkaan tai tontin koko on yli 5000 neliömetriä ja jätevesien
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Kuntatekniikan lautakunta § 111 25.11.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 160 07.12.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 75 10.05.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 124 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

käsittely pystytään järjestämään kiinteistöllä sekä kiinteistöllä on riittävästi
saatavilla talousveden laatumääräykset täyttävää vettä.

 Rantaosayleiskaava olisi MRL:n 44 §:n tarkoittama oikeusvaikutteinen
yleiskaava, jossa on erityisesti määrätty, että yleiskaavaa käytetään
rantavyöhykkeellä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

 Rantaosayleiskaavan mitoitusta ei ole tarkoitus muuttaa. Maanomistajan
pyynnöstä tarkastetaan kuitenkin aiempien kaavojen tilakohtaisia
mitoituksia ja tarvittaessa tehdään niihin korjauksia. Myös
rakentamattomien rakennuspaikkojen siirto paremmin rakennettavaan
paikkaan voidaan tutkia. Maanomistajan on silloin maksettava uuden
rakennuspaikan ympäristö- ja kulttuuriselvitykset.

 Tavoitteena on saada päivitys valtuuston käsittelyyn 2022 kesäkuussa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Khall 07.12.2020 § 160

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntatekniikan lautakunnan esityksen
Miehikkälän rantaosayleiskaavan päivityksen käynnistämisestä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Khall 10.05.2021 § 75
 Miehikkälän rantayleiskaavan ajantasaistamista varten perustetaan

työryhmä ns. rantakaavaryhmä. Rantakaavaryhmän muodostavat
suunnittelijaorganisaation edustajat (2 hlö), kunnan viranhaltijat (3 hlö)
sekä kunnanhallituksen edustaja/edustajat.

 Rantayleiskaavan suunnittelun kilpailutuksen voitti FCG. FCG:stä
Miehikkälän rantayleiskaavan ajantasaistamisen valmistelua tekevät DI
Timo Leskinen ja arkkitehti Julia Virkkala.

 Viranhaltijoista rantakaavaryhmään kuuluvat tekninen johtaja Markku Uski,
rakennustarkastaja Risto Poikolainen ja kunnanjohtaja Arto Ylönen.

 Rantakaavaryhmän jäsenet eivät saa olla jäävejä valmistelemaan
Miehikkälän rantayleiskaavan ajantasaistamista. Jääviystilanne voi syntyä,
jos valmisteluryhmään kuuluvalla tai hänen lähipiiriin kuuluvalla on alueella
rakennuspaikkoja tai kiinteistöomistuksia. sama jääviyskysymys koskee
myös päätöksenteon vaiheita eri toimielimissä.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    
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Kuntatekniikan lautakunta § 111 25.11.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 160 07.12.2020
Miehikkälän kunnanhallitus § 75 10.05.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 124 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

  Kunnanhallitus päättää edustajan nimeämisestä ns. rantakaavaryhmään,
jonka tehtävänä on laatia päivitys Miehikkälän rantayleiskaavaan
Miehikkälän kunnanhallituksen ohjauksessa.

Päätös Kunnanhallitus päätti nimetä ns. rantakaavaryhmään edustajaksi Tarja
Alastalon (varajäsen Matti Astola) ja Sirpa Husun (varajäsen Jukka
Hallikainen).

 __________

Khall 23.08.2021 § 124

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää edustajien nimeämisestä ns. rantakaavaryhmään.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajat ja varaedustajat ns.
rantakaavaryhmän seuraavasti:

Edustaja  Varaedustaja
Tarja Alastalo Matti Astola

 Sirpa Husu  Pauliina Kuikka
 Jukka Hallikainen Sari Heino
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 125 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2024  laadintaohjeen hyväksyminen

74/04.041/2021

Khall 23.08.2021 § 125

Liite 2 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelman
laadintaohjeet

Liite 3 Talousarvion 2022 laadinta-aikataulu

 Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan on laadittava talousarvio ja
-suunnitelma siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja
-suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja
talouden tavoitteet.

 Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja
rahoitusosa. Toimielinten määrärahat sisältyvät talousarvion
käyttötalousosaan. Siinä valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet (määrä,
laatu- ja ta lou del li suus ta voit teet) sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen.

 Palvelutoiminta järjestetään Miehikkälän ja Vi ro lah den kun nan kesken
siten, et tä Miehikkälä järjestää molemmille kun nil le tekniset- ja
ympäristöpalvelut ja Virolahti sivistys- ja hyvinvointipalvelut se kä talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelut. Toimialojen kaikki tulot ja me not budjetoidaan
toi min nan jär jes tä vän kunnan talousarvioon, ja palvelun os ta va kunta bud-
je toi oman mak su osuu ten sa.

 Hallintojohtaja on valmistellut vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022
-2024 taloussuunnitelman laadintaohjeen ja esittää kun nan hal li tuk sel le
laa din ta oh jeen hyväksymistä. 

 Lisäksi hallintojohtaja esittää kunnanhallitukselle, että toimielin/ lau ta kun ta-
ta sois ta raamibudjettia vuodelle 2022 ei laadita, vaan toi mie lin ten/lau ta-
kun ti en tulee noudattaa laadintaohjeessa annettuja ohjeita. Mikäli toi mie li-
men/lau ta kunnan menomäärärahaesitys on laadintaohjetta suurempi, tu-
lee toimielimen/lautakunnan perustella menotarpeet yksilöidysti.

 Valmistelija: Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146.

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus päättää

 1)  antaa toimielimille talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2024
laa din ta oh jeet liitteiden mukaisesti ja

 2) että toimielin/lautakuntatasoista raamibudjettia vuodelle 2022 ei laadita,
vaan toimielinten/lautakuntien tulee noudattaa laadintaohjeessa annettuja
oh jei ta. Mikäli toimielin/lautakunnan menomäärärahaesitys on laa din ta oh-
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Miehikkälän kunnanhallitus § 125 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

jet ta suurempi, tulee toimielimen/lautakunnan perustella menotarpeet yk si-
löidysti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 126 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kehittämishankkeet maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan

76/07.072/2021

Khall 23.08.2021 § 126

 Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö päätti
kokouksessaan pyytää kehittämisyhtiöitä Cursor Oy ja Kouvola Innovation
Oy sekä Kouvolan kaupunkia kokoamaan maakunnan toimijoiden
hankeideoita. Kymenlaakson liitto käyttää ideoita tulevien hankehakujen
teemojen suunnittelussa ja maakuntaohjelman 2022 - 2025 valmistelussa.

 Cursor Oy kerää Kotkan-Haminan seudun XAMKin hankeideat 25.8.2021
mennessä.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää hankeideoista maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelmaan 2022 - 2023.

Päätös Kunnanhallitus päätti esittä seuraavat Miehikkälän kunnan hankkeet
otettavaksi Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan
2022 - 2023:

1. Kevyenliikenteenväylä (Tie 384 Miehikkälä - Virolahti väli)
2. Muurikkalan yritysalue
__________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 127 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ostotarjous Valkjärvi (489-410-2-121)

75/04.049/2021

Khall 23.08.2021 § 127  Miehikkälän kunnalla on jatkuvassa myynnissä muutamia
   vapaa-ajankohteita. Vapaa-ajan kohteet on esitelty kunnan
kotisivuilla    (https://www.miehikkala.fi/asuminen/vapaa-ajan-asuminen/)
ja ne     myydään tarjousten perusteella.

  Tiia Värri on jättänyt kunnalle 12.8.2021 ostotarjouksen Valkjärvi-tilasta
  (489-410-2-121). Tarjottu summa koko tilasta on 30.000 euroa. Tilan
  kokonaispinta-ala on 3,429 ha.

  Kiinteistökauppa on käynyt vilkkaana kunnassa erityisesti viimeisen parin
  vuoden aikana. Uuden E18-moottoritien valmistuminen ja koronapandemia
  ovat nostaneet kiinnostusta alueen kiinteistöjä kohtaan. Tarjottu summa on
  merkittävästi alempi kuin mikä on realistinen markkinahinta mm. tontin
  pinta-ala, sijainti, puusto ja rakennusoikeus sekä tontilla sijaitseva uniikki
  hirsisauna huomioon ottaen.

  Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

   Kunnanhallitus päättää, ettei lähde esittämään kunnanvaltuustolle koko
  Valkjärvi-tilan myyntiä tarjotulla summalla vaan jatkaa tilan 
  tarjouskauppaa.

Päätös   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
  __________

https://www.miehikkala.fi/asuminen/vapaa-ajan-asuminen/
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Lupajaosto § 24 30.06.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 128 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Poikkeamislupahakemus (LP-489-2021-00033), Miehikkälä

56/11.116/2021

MLupaj § 24 Maiju ja Heikki Kallio hakevat poikkeamislupaa Miehikkälän rantayleiskaa-
van yleiskaavan ja Miehikkälän kunnan rakennusjärjestyksen määräyksistä
asuinrakennuksen peruskorjaukseen ja laajentamiseen Miehikkälä (489)
kunnan Miehikkälä (408) kylän Keskus 9:85 tilalla (1650 m²).
Asuinrakennus peruskorjataan ja sitä laajennetaan saunalla, pesuhuoneel-
la, pukuhuone-eteisellä ja terassilla.
Rakenteelliset virheet ja vauriot korjataan, asuintiloja lisätään muuttamalla
1. kerros lämpimäksi. Rakennus varustetaan vesikiertoisella keskuslämmi-
tyksellä (energiakaivo ja maalämpöpumppu) sekä koneellisella
ilmanvaihdolla. Kiinteistö liitetään kunnalliseen käyttö- ja jätevesiverkkoon.
Arkkitehtuurin ja vanhojen materiaalien ominaispiirteitä palautetaan ja
korostetaan.

Hakijan perustelut Poikkeaminen säännöksistä
"Talo sijaitsee aivan joen rannassa, ja näin sen laajennuskin tulisi tapah-
tumaan rantaosayleiskaavassa sallittua minimietäisyyttä lähempänä kes-
kivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa. Kaavasta poikkeaa myös tontin
pieni koko sekä rakennusoikeuden määrän ylitys.
Perusteena poikkeamisen tarpeelle on vanhan ja erikoiselle paikalle raken-
netun rakennuksen säilyttäminen asumiskelpoisena ja hyväkuntoisena.
Vanha sauna kellarikerroksessa ei ole ahtaan hankalan kulkunsa, matalan
huonekorkeutensa ja korkeusasemansa vuoksi saneerattavissa nykyaikai-
seen käyttökuntoon, ja saunan sijoittaminen ylempiin kerroksiin vanhan
rakennuksen sisälle vaarantaisi kosteusrasituksellaan jo entuudestaan
herkän ja paikoin vaurioituneen täystiilirakenteen.
Uuden saunan, pesuhuoneen, pukuhuone-eteisen ja terassin sijoittuminen
on huolellisesti harkittu osana kokonaissuunnitelmaa, jolla 100-vuotias his-
toriallinen talo aiotaan säilyttää ei ainoastaan asumiskelpoisena, vaan eri-
tyisessä osassa näyttävänä ja harmonisena palana paikallista historiaa ja
Virojoen varren idyllistä maisemaa. Taustalla on myös aatteellinen tavoite
kohottaa miehikkäläläistä kotiseutuidentiteettiä nostamalla näkyvämmin
esiin Kalliokosken suurta menneisyyttä - edelleen elävänä ja asuttuna.
Kalliokosken entisen lasitehtaan alueella ja sen säilyneillä rakennuksilla on
kulttuurihistoriallista ja maisemallista arvoa, joita tällä hankkeella edis-
tetään näkyvästi. Rakennuksen taantuminen asumiskelvottomaan tilaan
tulisi seuraavan vuosikymmenen aikana raunioittamaan sen korjauskelvot-
tomaan rujoon ja vaaralliseen tilaan. Laajennus on sijoitettu peittämään jul-
kisivun pahiten vaurioitunut ja jälkimuutoksista esteettisesti kärsinyt alue.
Rakennuksen erityinen kulttuurihistoriallinen asema on katsottavissa MRL
171 § mukaiseksi erityiseksi syyksi kaavamääräyksistä poikkeamiselle".

 Merkittävyys 
”Kalliokosken entisen lasitehtaan alueella ja sen säilyneillä rakennuksilla
on kulttuurihistoriallista ja maisemallista arvoa, joita tällä hankkeella
edistetään näkyvästi. Rakennuksen taantuminen asumiskelvottomaksi
tulisi seuraavan kahden vuosikymmenen aikana raunioittamaan sen
korjauskelvottomaan rujoon ja vaaralliseen tilaan. Jo nyt lasitehtaan
alueen maisema on muuttunut niin paljon, että merkittävä ja inspiroiva
historia on hautautunut suurimmalta osin näkymättömiin”.
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Lupajaosto § 24 30.06.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 128 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Rakentamisalue Sijaitsee Kotijärvestä lähtevänTurajoessa olevalla ns. saarekkeessa, jossa
Laajapohjantien kulkeee. Rakennus sijaitsee Laajapohjantien
eteläpuolella.

Kulkuyhteys Tilalle on tieyhteys Laajapohjantieltä. 
Varustelu Tilalla on rakennusrekisterin mukaan vuonna 1924 valmistunut asuin-

rakennus (n. 220 m²). Rakennus liitetään alueen vesi- ja viemäriverkos-
toon.

Kuulutukset Hakemusta koskeva kuulutus on pidetty nähtävillä Miehikkälän kunnan
ilmoitustaululla ja kunnan internetsivulla 20 - 31.5.2021 välisen ajan.

 Asiasta ei ole jätetty yhtään huomautusta.

Naapurin kuulemiset Rajanaapurit on kuultu rakennusvalvonnan toimesta lehti-ilmoituksella,
eikä siitä ole tullut yhtään huomautusta.

Lausuntopyynnöt ELY-keskus 11.5.2021, saapunut 27.5.2021.
 Kaavoittaja 11.5.2021, saapunut 12.5.2021.
 Kymenlaakson museo 11.5.2021, saapunut 4.6.2021.

Lausunnot ELY-keskuksen lausunto 27.5.2021:
"Kyseisen rakennuspaikan alueella voimassa olevassa yleiskaavassa ei
ole erikseen määrätty kaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen

 perusteena asuinpientalovaltaisella alueella (AP). Lausuntopyyntöön liitet-
tyjen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti taloon tehtävä laajennus ei ole
MRL 72 §:n 3 momentin kohdan 5 tarkoittaman vähäinen laajennus, joten
hanke vaatii poikkeamisluvan ranta-alueen suunnittelutarpeesta.

 Lisäksi rakennuspaikka ei täytä MRL 116 §:ssä säädettyä pinta-alavaati-
musta, joten poikkeaminen myös MRL 116 §:n säädöksistä on tarpeen.

Rakennuspaikan alue on voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu myös
arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi (ak-1). Kyseessä on
kaavamääräyksen mukaisesti paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö, jolla
on maisemallisia tai rakennusperinteen arvoja. Yleiskaavamääräyksen
mukaan alueen yksityiskohtaisessa kaavoituksessa, rakentamisessa sekä
rakennetun ympäristön ja maiseman hoidossa tulee edistää alueen
kulttuuristen ja maisemallisten arvojen säilymistä.

 Kymenlaakson maakuntakaavassa rakennuspaikka on osoitettu kulttuu-
riympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeäksi
alueeksi (malm). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön omi-
naispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuri-
arvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava
yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. MRL 32
§:n 3 momentin mukaisesti maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikut-
teisen yleiskaavan alueella kuin samaisen pykälän 1 momentissa tarkoi-
tetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. Kymenlaakson
maakuntakaava on merkittävästi uudempi kuin alueella voimassaoleva
yleiskaava, joten maakuntakaavaa voidaan myöskin käyttää ohjaavana
kaavana ilman suoraa oikeusvaikutusta kyseistä poikkeamispäätöstä rat-
kaistaessa.

 Kohde on kuvattu Kymenlaakson kulttuuriympäristöselvityksessä, joka on
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Lupajaosto § 24 30.06.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 128 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 valmistunut vuonna 2008.
 Lausuntopyyntöön liitetyistä suunnitelma-asiakirjoista voidaan laajennus-

osan todeta soveltuvan hyvin olemassa olevaan rakennukseen ja ympäröi-
vään maisemaan. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan laajennusosan
suunnittelussa on huomioitu hyvin oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa
ak-1 alueelle osoitetut suunnittelumääräykset. Rakennuksen alimpaan
kerrokseen ollaan sijoittamassa suunnitelmien mukaan tekninen tila sekä
varastotilaa.

 Suunnitelmissa esitetyt lattiakorot eivät täytä yleiskaavan yleisten
suunnittelumääräysten mukaista vähimmäisvaatimusta lattiatason
suhteesta vedenpintaan. Vanhaa rakennusta korjattaessa ja laajennetta-
essa ei aina ole mahdollista noudattaa uudisrakentamista varten laadittuja
kaavamääräyksiä. Veden pinnan nousemisesta aiheutuva riski rakenteiden
kastumiselle ja mahdolliselle kellarin tulvimiselle on syytä tiedostaa ja huo-
mioida viimeistään mahdollisen myönteisen poikkeamispäätöksen nojalla
myönnettävän rakennusluvan käsittelyn yhteydessä.
ELY-keskus katsoo, että kyseessä olevasta hankkeesta on pyydettävä lau-
sunto vastuulliselta aluemuseoita poikkeamislupavaiheessa.

 Edellä mainitut huomioiden ELY-keskus ei näe estettä poikkeamisen
myöntämiselle".

Kaavoittajan lausunto 12.5.2021:
 "Rakennuspaikka on Miehikkälän rantayleiskaavassa AP aluetta ja alueella

on ak merkintä.
 AP kaavamääräys: Alueelle saa sijoittaa omakotitaloja, loma-asuntoja ja

tarvittavia talous-, varasto-,huolto- tms. rakennuksia. Yhden rakennus-
paikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 350 m². Uuden raken-
nuspaikan tulee olla kooltaan vähintään 5000 m².
Rakennusten etäisyys keskivedenkorkeuden määrittämästä rantaviivasta
tulee olla vähintään 30 m. Erillinen, kerrosalaltaan enintään 20 m² suurui-
nen saunarakennus voidaan kuitenkin sijoittaa vähintään 15 m:n etäisyy-
delle rantaviivasta, ei kuitenkaan rantavyöhykkeen avoimiin osiin.

 ak kaavamääräys: Arvokas kulttuurimaisema-alue, Valtakunnallisesti arvo-
kas kulttuuriympäristö, jolla on maisemallisia ja rakennusperinteen arvoja.
Alueen yksitykohtaisessa kaavoituksessa, rakentamisessa sekä raken-
netun ympäristön ja maiseman hoidossa tulee edistää alueen kulttuuristen
ja maisemallisten arvojen säilyttämistä.
Nyt kysymyksessä oleva rakennus edustaa kaavan tarkoittamia maisemal-
lisia ja rakennusperinteen arvoja, joita kaavalla on pyritty säilyttämään.
Rakennuspaikka on pieni, ja siksi yleiskaavan etäisyydet eivät täyty. Tässä
tapauksessa kuitenkin kulttuuriperinteen arvojen säilyttämiset ovat niin eri-
tyiset, että etäisyyksistä voidaan poiketa. Rakennuspaikan käyttötarkoitus
on jo ratkaistu oikeusvaikutteisessa rantayleiskaavassa.
Katson lausunnossani, että poikkeaminen tulisi myöntää. 

 Perustelu:
 Poikkeama ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutukselle tai aluei-

den käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden
saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koske-
vien tavoitteiden saavuttamista .
Poikkeama ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aihe-
uta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 171 §).
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Lupajaosto § 24 30.06.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 128 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Poikkeamalla turvataan rakennuksen tuleva käyttö ja se vahvistaa yleis-
kaavan määräysten toteutumista maiseman ja rakennusperinteen säilymi-
sen kannalta".

Kymenlaakson museo 4.6.2021:
 "Kymenlaakson museo pitää kannatettavana, että rakennus pysyy asuttu-

na ja sitä kunnostetaan. Alueen rantayleiskaavan mukaan rakennusten
julkisivu- ja katemateriaalien tulee olla väritykseltään maisemaan sopivia,
kirkkaita tai heijastavia pintoja on vältettävä. Suunnitelmissä esitetty lasi-
kuutio on moderni ratkaisu, joka erottaa selkeästi rakennuksen vanhan ja
uuden osan. Suunnitelmien mukaan lasitus toteutetaan tummennettuna,
jolloin se ei korostu liikaa muusta ympäristöstä. Museo katsoo, että laa-
jennusosa sekä muut suunnitelmissa esitetyt muutokset soveltuvat ole-
massa olevaan rakennukseen sekä ympäröivään maisemaan.

 Alueen rantayleiskaavan mukaan rakennuspaikat tulee säilyttää mahdol-
lisimman luonnonmukaisina, voimakasta maanmuokkausta esim. penger-
tämistä on vältettävä. Kymenlaakson museo kuitenkin katsoo, että suunni-
telmissa esitetty pysäköintialue ja siihen liittyvät pengerrys- ja maanmuok-
kaustyöt ovat perusteltuja rakennuksen käytön ja piha-alueen toimivuuden
kannalta. Museo suosittaa säilyttämään rakennuspaikan piha-alueen muil-
ta osin kaavamääräysten mukaisesti mahdollisimman luonnonmukaisena.

 Kymenlaakson museo katsoo, että suunnitelmissa esitetyt muutokset muo-
dostavat yhtenäisen ja harkitun kokonaisuuden eikä näe estettä poikkea-
misen myöntämiselle".

Toimivalta Poikkeamislupamenettelyn toimivalta kuuluu Miehikkälän kunnanhallituk-
selle.

Valmistelu Poikkeamalla haetaan mahdollisuutta poiketa Miehikkälän kunnan ranta-
yleiskaavan ja kunnan rakennusjärjestyksen määräyksistä asuinrakennuk-
sen peruskorjaukseen ja sen laajentamiseen.

 Valmistelija  rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh. 050 3892 152

Liitteet Liite 1a ELY-keskuksen lausunto
 Liite 1b kartta- ja kaavakarttaotteet
 Liite 1c asemapiirros

Rakennustarkastajan päätösehdotus

 Kuntatekniikan lupajaosto puoltaa Keskus 9:85 tilalle haettua poikkeamis-
lupahakemusta, joka mahdollistaa asuinrakennuksen peruskorjauksen ja
sen laajentamisen.

 Veden pinnan nousemisesta aiheutuva riski rakenteiden kastumiselle ja
mahdolliselle kellarin tulvimiselle on syytä tiedostaa ja huomioida viimeis-
tään mahdollisen myönteisen poikkeamispäätöksen nojalla myönnettävän
rakennusluvan käsittelyn yhteydessä.

 Kunnanhallituksen on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka ku-
luessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava (MRL
174 §). Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta.

 Perustelut.
Poikkeama ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutukselle tai alu-
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Lupajaosto § 24 30.06.2021
Miehikkälän kunnanhallitus § 128 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

eiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta rakennetun ympäristön
suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, ei johda vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita
vaikutuksia (MRL 171 §) ja poikkeaminen ei saata muita maanomistajia
eriarvoiseen asemaan.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 23.08.2021 § 128

Liite 4 a) ELY-keskuksen lausunto
 b) kartta- ja kaavakarttaotteet
 c) asemapiirros

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää kuntatekniikan lupajaoston esityksen mukaisesti
myöntää poikkeamisluvan Keskus 9:85 tilalle asuinrakennuksen
peruskorjausta ja sen laajentamista varten.

 Veden pinnan nousemisesta aiheutuva riski rakenteiden kastumiselle ja
mahdolliselle kellarin tulvimiselle on syytä tiedostaa ja huomioida
viimeistään mahdollisen myönteisen poikkeamispäätöksen nojalla
myönnettävän rakennusluvan käsittelyn yhteydessä.

 Päätöksen perustelut:
 Poikkeama ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutukselle tai

alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta rakennetun ympäristön
suojelemista koskevien tavoitteiden  saavuttamista, ei johda
vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia
ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 171 §) ja poikkeaminen ei saata
muita maanomistajia eriarvoiseen asemaan.

 Poikkeamisluvan edellyttämää rakennuslupaa on haettava kahden vuoden
kuluessa tästä päivästä.

 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 1.9.2021.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 Merkitään, että Heikki Kallio jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi.

 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 129 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin
julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin

70/07.071/2021

Khall 23.08.2021 § 129

Liite 5 Lausunto

 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta
luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräisiin julkisen sosiaali- ja
terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin. Lausuntoa pyydetään 27.8.2021
mennessä.

 Pääministeri Marinin hallitus on vuoden 2020 budjettiriihen yhteydessä
sitoutunut korvaamaan koronaan liittyvät välittömät kustannukset. Tällaisia
ovat erityisesti testaukseen ja testauskapasiteetin nostamiseen,
jäljittämiseen, karanteeneihin, potilaiden hoitoon, matkustamisen
terveysturvallisuuteen sekä rokottamiseen liittyvät kustannukset.

 Sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin liittyvät korvaukset
kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle on tarkoitus
toteuttaa vuonna 2021 olennaiselta osin valtionavustuksilla. Valton vuoden
2021 talousarvioon on varattu määräraha tätä tarkoitusta varten (momentti
33.60.38).

 Kustannusten korvausmalli on valmisteltu yhteistyössä
valtiovarainministeriön kanssa.

 Esityksen keskeisenä tavoitteena on korvata kuntien koronasta
aiheutuneet välittömät kustannukset tavalla, joka sekä mahdollistaisi
kustannusten riittävän kompensaation että aiheuttaisi hakijoille
mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa. Tarkoituksena myös on, että
avustuskokonaisuudessa huomioidaan kattavasti myös muut kunnille ja
kuntayhtymille annetut, koronasta aiheutuneiden kustannusten
korvaamiseen tarkoitetut tuet ja avutukset.

 Esityksessä ehdotetaan, että avustus määritettäisiin pääosin laskennallisin
perustein.

 Laskennallisena avustusta myönnettäisiin testauksen, jäljittämien,
rokottamisen ja hoidon kustannuksiin. Tältä osin avustusta voisivat hakea
kunnat.

 Lisäksi avustuskokonaisuuteen liitettäisiin asukaslukuun pohjautuva
laskennallinen erä, jolla katettaisiin muita koronasta aiheutuneita
kustannuksia. Tältä osin avustusta voisivat hakea kuntien kuntien lisäksi
myös sairaanhoitopiirit. Kokonaisuuteen sisältyisi myös harkinnanvarainen
osuus, jota voitaisiin myöntää kunnille, mikäli laskennallisin perustein
määräytyvät korvaukset eivät tuottaisi riittävää kompensaatiota.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus     
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Miehikkälän kunnanhallitus § 129 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

  Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkien sosiaali- ja
terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 130 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain,
terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta
annetun lain 6 §:n muuttamisesta

72/07.071/2021

Khall 23.08.2021 § 130

Liite 6 Lausunto

 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi laeiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä
korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n
muuttamisesta.

 Esitys liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Muutoksia
esitetään oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013) ja
terveydenhuoltolakiin (1326/2010). Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollosta annettuun lakiin (695/2019) siirrettäisiin
luonteeltaan teknisenä muutoksena säännös terveydenhuoltolaista.
Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi säännöksiä, jotka koskevat
hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyötä opiskeluhuollossa. Yhteistyön
varmistamiseksi hyvinvointialueen  alueella tulisi toimia opiskeluhuollon
yhteistyöryhmä, jonka toiminnasta säädettäisiin oppilas- ja
opiskelijahuollossa. Lisäksi opiskeluhuollon toteutuksen
suunnitelmallisuutta edistettäisiin täsmällisemmällä sääntelyllä. Myös
oppilaan ja opiskelijan henkilötietojen suojaa, osallisuutta ja
itsemääräämisoikeutta, vahvistettaisiin opiskeluhuollon kirjaamista,
rekisteröintiä ja salassapitoa koskevilla muutoksilla sekä muutoksella
koskien yhteydenottoa opiskeluhuoltopalveluihin. Lähipalveluperiaate
ehdotetaan ulotettavaksi soveltuvin osin kouluterveydenhuoltoon.

 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä opiskeluhuoltopalvelut
kootaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Uudistuksen jälkeen
kunnan opetustoimi ja hyvinvointialue vastaavat yhdessä opiskeluhuollon
kokonaisuudesta, johon sisältyy sekä yhteisöllinen että yksilökohtainen
opiskeluhuolto. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki
oppilaitoksissa työskentelevät henkilöt. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla
tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluhuoltopalveluja eli
psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa.
Hallituksen esityksen HE 241/2020 vp lausuntopalautteessa tuotiin esiin,
että kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö tulisi varmistaa
opiskeluhuollossa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta
koskevassa sivistysvaliokunnan lausunnossa (SiVL 5/2021 vp) tuotiin esiin
tarve varmistaa kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö opiskeluhuollossa.

 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevaa esitystä täydentää
huhtikuussa 2021 eduskunnalle annettu hallituksen esitys eduskunnalle
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä
eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden
perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen (HE 56/2021
vp eli niin kutsuttu Sote100). Kyseisellä esityksellä ehdotetaan
luonteeltaan teknisiä muutoksia lainsäädäntöön, jotta esityksessä mainitut
lait olisivat sopusoinnussa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
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Miehikkälän kunnanhallitus § 130 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

kanssa. sote100-esityksessä ehdotetaan, että kunta ja hyvinvointialue
laatisivat omat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat. Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmassa säädetään lastensuojelulain (417/2007) 12
§:ssä.

 Esityksen tavoitteena on varmistaa riittävä yhteistyö kunnan ja
hyvinvointialueen välillä opiskeluhuollossa. Lisäksi ehdotetuilla muutoksilla
tavoitellaan opiskeluhuollon toteutuksen suunnitelmallisuuden
varmistamiseksi.

 Ehdotetuilla muutoksilla pyritään siihen, että opiskeluhuollon kirjaamisen,
rekisterinpidon sekä salassapidon sääntely vastaisi paremmin Euroopan
unionin yleistä tietosuoja-asetusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen hallintorakenteita.

 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 16 §:ssä täsmennettäisiin niin, että
yhteydenotto opiskeluhuoltoon laajennettaisiin koskemaan myös koulu- ja
opiskeluterveydenhuoltoa. Yhteydenotto perustuisi ehdotettujen muutosten
jälkeen selkeämmin oppilaan ja opiskelijan suostumukseen. Tämä edistäsi
osaltaan oppilaan ja opiskelijan osallisuutta, henkilötietojen suojaa sekä
itsemääräämisoikeutta.

 Tavoitteen on myös selkiinnyttää viranomaisten vastuita opiskeluhuollon
ohjauksessa ja kehittämisessä.

 Opiskelijahuoltopalvelujen saavutettavuus pyritään lisäksi varmistamaan
säätämällä lähipalveluperiaate ulotettavaksi soveltuvin osin myös
kouluterveydenhuoltoon.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta
hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain
sek korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6
§:n muuttamisesta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 131 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun
lain muuttamisesta

73/07.071/2021

Khall 23.08.2021 § 131

 Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain (487/1996)
muuttamisesta.

 Esityksellä muutettaisiin takauskeskuslakia siten, että takauskeskus voisi
myöntää takauksia Kuntarahoitus Oyj:n sellaiselle varainhankinnalle, jolla
rahoitetaan sote-uudistuksessa perustettavia hyvinvointialueita.
Lakimuutos tarkoittaisi samalla sitä, että Kuntarahoitus voisi myöntää
rahoitusta hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille sekä niiden omistamille
tai määräämisvallassa oleville yhteisöille. Varsinaisen päätöksen
takauskeskuksen takaaman varainhankinnan ja Kuntarahoituksen
myöntämän rahoituksen ulottamisesta hyvinvointialueiden toimintaan
tekisivät takauskeskuksen valtuuskunta ja Kuntarahoitus .

 Osana sote-uudistusta (hallituksen esitys 241/2020 vp) Suomeen
muodostettaisiin 21 hyvinvointialuetta, joille siirretään kuntien vastuulla
nykisin tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät.
Hyvinvointialueille siirrettäisiin nykyiset sairaanhoitopiirien ja
kehitysvammaisten erityishuoltopiirien kuntayhtymät varoineen, velkoineen
ja sitoumuksineen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämiseen liittyvä irtain omaisuus, sopimukset ja vastuut. Osa
uudistuksessa hyvinvointialueille kuntayhtymiltä ja kunnilta siirtyvistä
lainoista ja muista sitoumuksista on Kuntarahoituksen myöntämiä. Näitä
lainoja ja muita sitoumuksia koskeva varainhankinta on takauskeskuksen
takaamaa. Edellä mainittuun hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus
takauskeskuslain muuttamisesta siten, että Kuntarahoituksen myöntämät
lainat ja muut sitoumukset voidaan siirtää kuntayhtymistä ja kunnista
hyvinvointialueille takauskeskuksen sitä estämättä. Tämä muutos koskisi
kuitenkin vain omaisuuden siirtovaihetta.

 Pystyäkseen vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen tehtävistä ja etenkin niihin liittyvistä investoinneista
hyvinvointialueilla olisi tarve ottaa lainaa. Takauskeskuslaki tai siihen
edellä mainitussa hallituksen esityksessä ehdotettu muutos eivät
kuitenkaan mahdollistaisi sitä, että Kuntarahoitus voisi rahoittaa
hyvinvointialueita uusin lainoin tai muin rahoitusinstrumentein.
Kuntarahoitus on keskeinen kuntia ja kuntayhtymiä rahoittava luottolaitos,
joten olisi perusteltua, että se voisi rahoittaa myös hyvinvointialueita. Tämä
edellyttäisi takauskeskuslain muuttamista. Muutoksen myötä
takauskeskuksen jäsenenä olevat kunnat joutuisivat kuitenkin
viimesijaiseen vastuuseen myös hyvinvointialueille kohdistettavan
rahoituksen varainhankinnasta ja siihen liittyvistä sitoumuksista. Siksi
lakimuutoksen yhteydessä on varmistettava, että kunnat eivät vastustaisi
Kuntarahoituksen antolainauksen laajentamista hyvinvointialueiden
toimintaan ja muutos muodostuisi ongelmaksi kuntien taloudellisen
itsehallinnon kannalta. Näistä syistä takauskeskuslain muuttaminen siten,
että Kuntarahoitus voisi toimia hyvinvointialueiden rahoittajana, on
perusteltua tehdä erillisenä lakiesityksenä.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 131 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Esityksen tavoitteena on turvata sote-uudistuksessa perustettavien
hyvinvointialueiden tarvitseman investointien rahoituksen saatavuus
rahoitusmarkkinoilta. Hyvinvointialueet voisivat tietyin edellytyksin ottaa
rahoitusmarkkinoilta lainaa ja käyttää muita rahoitusinstrumenttejä
varsinkin tarvitsemiensa investointien rahoittamiseksi. Esityksellä
hyvinvointialueille mahdollistettaisiin myös Kuntarahoituksen tarjoamien
rahoituspalveluiden käyttäminen. Samalla tulee varmistua siitä, että
Kuntarahoituksen myöntämän rahoituksen laajentaminen
hyvinvointialueille ei vaaranna takauskeskuksen jäsenyhteisönä olevien
kuntien taloudellista itsehallintoa sen vuoksi, että kunnat vastaisivat viime
kädessä myös hyvinvointialueille myönnettävän rahoituksen
varainhankintaan liittyvistä sitoumuksista. Muutos tulisi voimaan samaan
aikaan kun hyvinvointialueiden aluevaltuustot aloittavat toimintansa.
Muutos ei pakottaisi Kuntarahoitusta laajentamaan antolainaustaan
hyvinvointialueiden toimintaan vaan ainoastaan mahdollistaisi sen, jos
takauskeskuksen valtuuskunta ja Kuntarahoitus päättäisivät tällaiseen
rahoitustoimintaan ryhtyä.

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus

Miehikkälän kunta päättää todeta lausuntonaan seuraavaa:

Miehikkälän kunta pitää esityksen tavoitteita lähtökohtaisesti hyvinä. Esitys
turvaa sote-uudistuksessa perustettavien hyvinvointialueiden tarvitsemien
investointien rahoituksen saatavuuden rahoitusmarkkinoilta.

Esitys kuitenkin laajentaa kuntien takausvastuita koskemaan myös
hyvinvointialueille annettuja lainoja. Kuntien velvollisuus vastata
takauskeskuksen myöntämistä takauksista on lakisääteinen, mutta sen
sijaan hyvinvointialueiden lainojen valtiontakaus on harkintaan perustuva.

Miehikkälän kunnan takausvastuut ovat viime vuosina nousseet siitä
huolimatta, että Miehikkälän kunnan Kuntien takauskeskuksen takaaman
varainhankinnan määrä on laskenut.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 132 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Viranhaltijain ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset

Khall 23.08.2021 § 132 Kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat ovat hallintosäännön nojalla tehneet
seuraavat päätökset ajalla 1.6. - 31.7.2021:

 Päätöstyyppi   §§

Kunnanjohtaja

Huomionosoitukset  4 ja 5
 Yleinen päätös  17 - 20

Asuntosihteeri
 Asukasvalinnat  15 - 18

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeutta
päätöksiin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 133 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talous- ja työllisyyskatsaus

Khall 23.08.2021 § 133 
Tuloslaskelma, kesäkuu
(ulkoiset tilit)

Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot - %

Toimintatuotot  4 262 900 2 089 593,80 2 173 306,20 49,02

Toimintakulut -17 279 100  - 8 313 404,13  - 8 965 695,87 48,11
Toimintakate -13 016 200  - 6 223 810,33  6 792 389,67 47,82

Vuosikate 1 180 500 1 179 505,41 994,59 99,92
Tilikauden tulos 209 100 691 650,21 - 482 550,21 330,77

Verojen
maksuerittely
heinäkuu

Valittu
kuukausi

Muutos
%

Oikaisu-
korko

Kalenteri-
vuoden alusta

Muutos % Oikaisu-
korko 

Kunnallisvero 455 852,19 7,76 0 3 143 173,62

Yhteisövero 82 290,56  - 46,37 0 765 739,91

Kiinteistövero 114 187,86  - 3,99 0 165 848,57

Vähennykset 68 997,20

Maksettava
määrä

583 333,41 0

Asukasluku 2021
(Tilastokeskuksen ennakkotieto)
Toukokuu 1859
Kesäkuu 1858

Työllisyyskatsaus Toukokuu
2021
Työttömät
työnhakija

Kesäkuu
2021
Työttömät
työnhakijat

 Toukokuu
2021
Työttömien
osuus
työvoimasta

Kesäkuu
2021
Työttömien
osuus
työvoimasta

Miehikkälä 76 80 10,6 11,1

Kotka-Haminan seutukunta 4 802 4 972 13,3 13,8
Koko maa 301 160 316 212 11,4 12,0

Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja työllisyyskatsauksen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 134 23.08.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ilmoitusasiat

Khall 23.08.2021 § 134 1. Kiinteistönluovutusilmoitus, 21 kpl.

 2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet:
 - Kuntatekniikan lautakunta, 30.6.2021
 - Lupajaosto, 30.6.2021
 - Virolahden kunnanvaltuusto 9.8.2021 § 33 ote; Kaakon kaksikon

yhteislautakuntien  ja palveluohjaustyöryhmän vaali valtuustokaudelle
2021-2025

 3. Saapuneet pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet:
 - Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Yhtymähallitus 10.6.2021
 - Haminan kaupunki, lupavaliokunta 29.6.2021 / Otteet:
 § 60 Virolahden ja Miehikkälän Itämeri -toimenpideohjelman päivitys

 § 63 Ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausunto Miehikkälän ja
Virolahden kuntien rakennusjärjestysehdotuksesta, sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta

 § 69 Rakennusvalvonnan lausunto Miehikkälän ja Virolahden kuntien
rakennusjärjestysten uusimisesta

 4. SEB Varainhoito Suomi Oy
 - Raportit kesä- ja heinäkuu 2021

 5. Digi- ja väestötietovirasto, 22.6.2021; Äänestysaluejaon muuttaminen
vuodelle 2022 ja siitä ilmoittaminen digi- ja väestötietovirastolle

 6. Kymsote
 - Palvelusopimuksen kuntaraportointi touko- ja kesäkuu 2021

 7. Suomen metsäkeskus; Siltakartoitustiedote 23.6.2021

 8. Kymenlaakson Liitto; Raportti toiminnan ja talouden toteutumisesta
ajalla 1.1.-30.6.2021

 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________
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Pöytäkirjan tarkastajat:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL  136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
 koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: 120, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134

 Koska päätöksestä voidaan tehdä KuntaL 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla, pykälät: 121, 122, 123, 124, 127

 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: 121, 122, 123, 124, 127, 128
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Oikaisuvaatimusviranomainen:
Miehikkälän kunnanhallitus
Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaa timus on
toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Valitusosoitus

 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusviranomainen:
 Itä-Suomen hallinto-oikeus
 Minna Canthin katu 64
 PL 1744, 70101 Kuopio
 puh. 029 56 42502
 fax. 029 56 42501
 ita-suomi.hao@oikeus.fi

 Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 128
 Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät:

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika  xx pv, pykälät:

 Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muu tosta ja mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

 Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailli nen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on il moitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoi tettava valituskirjelmä.

 Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjel mään on liitettävä asiakirjat,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva
oikeudenkäyntimaksu.


