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Ptk tark. 
 
 

 
Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 

 
Läsnä Alastalo Tarja 18:00 - 21:24 puheenjohtaja  
 Laapas Asko 18:00 - 21:24 jäsen  
 Rikkola Riitta 18:00 - 21:24 jäsen  
 Salmela Joonas 18:00 - 21:24 jäsen  
 Suoknuuti Kari 18:00 - 21:24 jäsen  
 Kuikka Pauliina 18:00 - 21:24 varajäsen  
 Suomalainen Tuula 18:00 - 20:40 varajäsen  

 
Muu Heinonen Jari 18:00 - 21:24 kunnanvaltuuston pj.  
 Astola Matti 18:00 - 21:24 kunnanvaltuuston 1. vpj.  
 Kallio Heikki 18:00 - 21:24 kunnanvaltuuston 2. vpj.  
 Ylönen Arto 18:00 - 21:24 esittelijä, 

pöytäkirjanpitäjä 
 

 Koskela Otto 18:00 - 21:24 hallintojohtaja  
 
Poissa Hallikainen Jukka 18:00 - 21:24 varapuheenjohtaja  
 Heino Sari 18:00 - 21:24 jäsen  

 
 

 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja 
paikan. Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun antaa 
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
Kokouskutsussa 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 
päätösvaltaisuus. 

   
 
Päätös  Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Pöytäkirjan tarkastustapa 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 päättänyt, että toimikauden 
1.8.2021 - 31.5.2025 aikana kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan 
kahden kullakin kerralla aakkosjärjestyksessä valitun jäsenen toimesta. 

 
Esittelijä  Miehikkälän kunnanjohtaja 
 
Päätösehdotus (kj) Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Asko Laapaksen ja 

Riitta Rikkolan. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Ptk tark. 
 
 

Allekirjoitukset 
 
 
 Tarja Alastalo Arto Ylönen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

150 - 158 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus Miehikkälä, 13.10.2021 
 
 
  
  Asko Laapas   Riitta Rikkola 

 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

www.miehikkala.fi 19.10.2021  
 
  
 
  Marja Kauppila 
  Toimistosihteeri 
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Miehikkälän osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2021 
 
KhMi 11.10.2021 § 150    
20/02.02.00/2021    
 
 
Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela 
 
Liite 1 Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2021 
 
 Hallintosäännön 9 §:n mukaan toimialojen on raportoitava valtuustolle sen 

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

 
 31.8.2021 toimintatuottojen toteutumisaste on 48,84 % ja yhteensä 2,74 

miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden tuottokertymä on noin 65 000 euroa 
suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Keskeisimpänä 
yksittäisenä muutoksena on muiden myynituottojen edellistä vuotta 
parempi toteuma noin 125 000 eurolla. Toimintamenojen toteutumisaste on 
60,06 %. Kymsoten sote-kustannusennuste ei välity elokuun kirjanpidossa. 
Kertynyt vuosikate on tässä vaiheessa noin 1,38 miljoonaa euroa, joka on 
noin 155 000 euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Suurimpana selittävänä 
tekijänä on vuoden 2020 koronasta johtunut toiminnan tason notkahdus, 
palkkaamatta jättämiset sekä lomautukset, jotka alensivat toimintakuluja 
merkittävästi.  

 
 Nettoinvestoinnit ovat elokuun jälkeen ainoastaan 12,70 %. 
 
 Verotulokehikon (Kuntaliitto ja VM) viimeisin arvio (9/2021) on, että kuluvan 

vuoden verotulokertymä olisi 6,37 miljoonaa euroa, joka on 131 000 euroa 
budjetoitua enemmän. Koronatukien osuus yhteisöverotuotosta on tänä 
vuonna noin 201 000 euroa. Ensi vuonna verotulojen arvioidaan laskevan 
yhteensä noin 343 000 euroa, jos veroprosentit pidetään nykyisellään. 

 
 Valtionosuuspäätöksien mukaan valtionosuudet jäävät budjetoidusta noin 

39 000 euroa. Ensi vuonna valtionosuuksien sen sijaan odotetaan 
nousevan 139 000 euroa tämän vuoden tasosta. Tosin tästä tulee 
luotettavampi ennuste vielä marraskuun lopussa, minkä lisäksi arvioon 
sisältyy oletus opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätöksen 
pysymisestä samalla tasolla ensi vuonna. 

 
Kuluvan ja tulevan tilikauden merkittävin yksittäinen epävarmuustekijä on 
sote-menojen, etenkin sosiaalipalvelumaksujen, huomattava ennustettu 
kasvu. Kymsoten viimeisimmän ennusteen (6/2021) mukaan budjetti on 
ylittymässä kokonaisuudessaan noin 270 000 eurolla, jonka lisäksi 
Miehikkälän osuus 21,64 miljoonan Kymsoten ennustamasta (21.9.2021) 
alijäämästä olisi kesäkuun ennusteen perusteella noin 252 000 euroa. 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2021 
valtuustolle tiedoksi. 
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
__________ 
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Tytäryhteisöjen talouskatsaukset 31.8.2021 
 
KhMi 11.10.2021 § 151    
20/02.02.00/2021    
 
 
Valmistelija Asuntosihteeri Timo Talka 
 

 
Liite 2 Raportointilomakkeet 31.8.2021 
 
 Miehikkälän kunnanvaltuusto on 13.6.2016 kokouksessaan hyväksynyt 

päivitetyn konserniohjeen sekä kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden tietojenanto--
lomakkeen. Tytäryhtiöitä on pyydetty raportoimaan talouden ja toiminnan 
toteutumista kuvaavat tiedot kolme kertaa vuodessa osavuosikatsauksien 
ja toimintakertomuksen käsittelyn aikataulujen mukaisesti. 

 
 Konserniyhtiöiden valvontaan liittyen seuraava tytäryhteisöt ovat toimitta-

neet pyydetyt raportointitiedot: 
 

  Asunto Oy Miehikkälän Mastomatti 

  Kiinteistö Oy Suur-Miehikkälän Palvelutalo 

  Kiinteistö Oy Miehikkälän Vuokratalot 

  Kiinteistö Oy Miehikkälän Liikekulma 

  Kiinteistö Oy Suurmiehikkälän Säästörinne 

  Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästökaari 

  
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen talouskatsaukset 
31.8.2021. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti: 
__________ 
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Kuntasitoumus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen 
 
KhMi 11.10.2021 § 152    
26/00.06.01/2021    
 
Liite tiedoksi Kymenlaakson hankehakemuksen painopistealueet 
 

Marinin hallituksen sote-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa perustason 
palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteen 
saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt 
tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman. Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan alueelliseilla 
kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. Työ on alueilla 
käynnistynyt tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeissa. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on julistanut Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelmaan liittyvän täydentävän haun 16.8.2021. 
Avustuksella täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan 
käynnissä olevia hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen tilanteen 
mukaisesti. Täydentävässä valtionavustushaussa painotetaan erityisesti 
palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, 
sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa 
kuntoutuksessa. Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten 
menetelmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille tulee sisältyä kaikkiin 
hankkeisiin. 
 
Täydentävän haussa jaettava valtionavustus on valtakunnallisesti 141 
miljoonaa euroa ja se on käytettävissä vuoden 2023 loppuun asti. 
Täydentävä avustus voidaan myöntää hakijoille, jotka hallinnoivat vuonna 
2020 myönnettyä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman 
mukaista avustusta. Kymenlaakson osuus täydentävän haun 
valtionavustuksesta on 5 168 968 €, josta lapsi- ja perhepalvleuiden 
muutosohjelmaan osoitetaan 770 700 €. Hakemuksen tulee täyttää sille 
määritellyt arviointikriteerit valtionavustuksen myöntämiseksi. 
Valtionavustus ei sisällä vaadetta omarahoitusosuudesta. 
 
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote hakee 
valtionavustusta tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeen 
täydennyshaussa. Hakujilistuksissa vaaditun toimielinpäätöksen hakuihin 
osallistumisesta tekee Kymsoten hallitus. Hankkeen hallinnoijana toimii 
Kymsote. 
 
Kymsote pyytää kunnilta sitoumusta hankkeiden sisällölliseen 
kehittämistoimintaan osallistumisesta. Kuntasitoumukset ovat edellytykset 
rahoituksen saamiselle. 
 
Kymenlaakson tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeessa 
tullaan tekemään kehittämistyötä, jossa on yhdyspintoja kuntien 
toimintaan, erityisesti sivistystoimialan (si-sote yhteistyö) ekä hyvinvoinnin 
ja terveydenedistämisen toiminnoissa. Täydentävän haun uutena kuntien 
ja kuntayhtymän yhteisenä kehittämisen kohteena esitetään koulu- ja 
opiskeluhuollon kehittämistoimia. Kehittämistoiminnalla valmistaudutaan  
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erityisesti hyvinvointialueiden tuomaan muutokseen psykologi ja 
kuraattoritoiminnan siirtämisestä hyvinvointialueelle.  
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Miehikkälän kunta sitoutuu tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskushankkeen sekä rakenneuudistushankkeen 
sisällölliseen kehittämistyöhön. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
__________ 
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Lausunto luonnon virkistyskäytön strategiasta 
 
KhMi 11.10.2021 § 153    
27/00.06.00/2021    
 

 
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnon virkistyskäytön strategiasta. 
Lausuntoa pyydetään 22.10.2021 mennessä. 

 
Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia laaditaan ensimmäistä kertaa 
Suomessa. Se ulottuu vuodeen 2030 saakka. Laajapohjaiseen 
valmisteluun on osallistunut mm. seitsemän ministeriötä, Metsähallitus, 
viranomaisia, tutkimuslaitosten ja järjestöjen asiantuntijoita. Työtä on 
koordinoinut ympäristöministeriö. Strategian pohjalta valmistellaan 
ympäristöministeriössä valtioneuvoston periaatepäätös luonnon 
virkistyskäytöstä vuoden 2021 lopulla. 
 
Vuosina 2003 - 2012 valtioneuvoston periaatepäätös Ohjelma luonnon 
virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiseksi (VILMAT) toimi 
strategisena ohjausvälinenä luonnon virkistyskäytön politiikalle. Uutta 
kansallista ohjelmaa ei tämän jälkeen laadittu. Pääministeri Marinin 
hallitusohjelmaan on kirjattu kansallisen virkistyskäyttöstrategian luominen. 
 
Päätavoitteena on laatia vuoteen 2030 saakka ulottuva, eri hallinnonalojen 
tavoiteita tukeva kansallinen ulkoilua ja luonnon virkistyskäyttöä edistävä 
strategia yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on etsiä 
kansallisen strategian myötä reittiä ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön 
edistämiseksi pitkällä aikajänteellä sekä kirkastaa virkistyskäytön hyötyjä 
laajasti suomalaisten tietoon ja osaksi yhteistä ymmärrystä 
kansanterveyden ja kansantalouden vaalinnassa. 
 

Valmistelija / esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa luonnon virkistyskäytön 
strategialuonnoksesta seuraavan lausunnon. 
 
Kunnanhallitus pitää hyvänä asiana sitä, että valtakunnallisesti 
tiedostetaan luonnon virkistyskäytön hyödyt ihmisen terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyen sekä luontomatkailun merkitys suomalaisille ja 
kansainvälisille matkailijoille niin, että luonnon virkistyskäyttöön luodaan 
yhteinen strategia. 
 
Luonnon virkistyskäytön osalta on keskeistä se, miten käyttäjiä ohjataan 
luontokohteisiin eri toimijoiden taholta. Korona-aikana on uutisoitu 
lukemattomia kertoja luontoliikkumistrendin aiheuttamista ikävistä 
lieveilmiöistä, kun kävijämäärät esim. joissain kansallispuistokohteissa ovat 
olleet kestämättömällä tasolla. Nämäkin haitat olisi voitu välttää eri 
toimijoiden yhteisellä tehokkaalla tiedottamisella siitä, että luontoon voi 
mennä muuallekin kuin kansallispuistoihin. On hyvä, että tiedot kuntien 
luontoliikuntapaikoista on koottu yhteiseen LIPAS-tietokantaan. 
Ongelmana palvelun osalta vain on, että se ei ole laajalti tunnettu 
kansalaisten keskuudessa. Palvelun tulisi olla muotoiltu niin, että se 
loppukäyttäjän osalta helposti käytettävä ja löydettävä. 
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Kunnanhallitus kiinnittää huomion strategisissa tavoitteissa mainittuun 
Lähiluonnon saavutettavuus-päämäärään, jossa linjataan, että Suomessa 
lähiluonto on yhdenvertaisesti saavutettavissa. Tavoite on hieno, mutta 
käytännössä mahdoton saavuttaa. Maaseutukunnissa, kuten esim. 
Miehikkälässä, lähiluonto on käytännössä välittömästi saavutettavissa, 
mutta kaupunkimaisesti rakennetuissa kunnissa lähiluontokohteiden 
saavutettavuuden parantaminen voi vaatia merkittäviä kaavoitusratkaisuja 
ja suuria euromääräisiä panostuksia. Luonnon virkistyskäytön kehittäminen 
on silti molemmissa ympäristöissä yhtä tärkeää ja kannatettavaa, etenkin 
luontomatkailutoiminnan näkökulmasta. Tällainen päämäärälinjaus ei saa 
johtaa siihen, että kehittämisrahat kohdistuvat pääasiassa kaupunkeihin ja 
niiden välittömään läheisyyteen. 
 
Luonnon virkistyskäytön strateginen kehittäminen mahdollistaa uusien 
työpaikkojen syntymisen myös maaseutukuntiin. Strategiaa toteuttaa 
kunnittain lukuisia eri toimijoita, joten strategian jalkautuksessa on syytä 
huomioida se, miten sitä tullaan kunnittain eri toimijoiden toimesta 
toteuttamaan ja miten strategian toteutumista kunnittain tullaan 
seuraamaan. Kunnanhallitus toivoo, että luonnon virkistyskäytön strategia 
koskettaa kaikkia kuntia yhdenvertaisesti strategian päämäärien 
mukaisesti. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
__________ 
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Edustajan nimeäminen Kymenlaakson Liiton ympäristöpoliittiseen neuvottelukuntaan 
toimikaudeksi 2021 - 2025 
 
KhMi 11.10.2021 § 154    
3/00.00.01.04/2021    
 

Kymenlaaksossa on vuodesta 1993 toiminut maakunnan asettama 
ympäristöpoliittinen neuvottelukunta. Neuvottelukunta koostuu keskeisistä 
maakunnan toimijoista ja ympäristöalam asiantuntijoista. 
Neuvottelukunnan toiminnan tarkoituksena on edistää vuoropuhelua eri 
maakunnallisten toimijoiden välillä. Neuvottelukunta on sitoutunut 
edistämään kestävää kehitystä maakunnallisessa kehittämistyössä ja 
aluesuunnittelussa. Neuvottelukunta toimii valtuustokausittain ja se 
kokoontuu noin 2-4 kertaa vuodessa. 
 
Kymenlaakson Liitto on päättänyt kokouksessaan 14.9.2021 
ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan nimeämisestä toimikaudelle 2021 - 
2025. 
 
Kymenlaakson Liiton maakuntahallitus pyytää, että Miehikkälän kunta 
nimeää yhden asiantuntijaedustajan ympäristöpoliittiseen 
neuvottelukuntaan. Varajäsen on organisaationsa itsensä päätettävissä. 
Kukin edustajansa nimeämä taho vastaa edustajansa kuluista 
neuvottelukunnassa.  
 
Maakuntahallitus nimesi neuvottelukunnan puheenjohtajaksi FT Anna 
Kiisken Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus ”MERIKOTKA” 
ry:stä ja sihteeriksi liiton ympäristösuunnittelija Kaisa Leinon.  
 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää edustajan ja varaedustajan nimeämisestä 
ympäristöpoliittiseen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021 - 2025. 
 

Päätös Kunnanhallitus päätti nimetä edustajaksi Arto Ylösen ja varaedustajaksi 
Tarja Alastalon Kymenlaakson Liiton ympäristöpoliittiseen 
neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021 - 2025. 
__________ 
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Aluevaalit 2022 / äänestyspaikat 
 
KhMi 11.10.2021 § 155    
2/00.00.00.04/2021    
 
 
Valmistelija Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907 

 
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen 
ajanjakso on kotimaassa 12. - 18.1.2022 ja ulkomailla 12. - 15.1.2022. 
 
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä 
ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin 
siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään 
(VAT); perjantaihin 5.11.2021 klo 12.00 mennessä.  
 
Vaalilain 9 §:n 4 momentin mukaisesti kunnahallituksen on huolehdittava 
siitä, että Digi- ja väestörekisterikeskuksen ylläpitämään 
äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii oikeusministeriön 
vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmänä, merkitään Digi- ja 
väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan 
vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite, sekä muut Digi- ja 
väestötietoviraston määräämät tiedot. 
 
Tärkeät kriteerit ennakkoäänestyspaikalle ovat: 
1. se on äänestäjien helposti saavutettavissa, 
2. siellä on tarpeeksi tilaa, jotta äänestys voidaan toimittaa vaalisalaisuus, 

vaalivapaus ja vaalirauha turvaten, 
3. siellä on tarpeeksi tilaa, jotta äänestys voidaan toimittaa 

mahdollisimman sujuvasti ja äänestäjien kannalta nopeasti, 
4. se on aatteellisesti ja taloudellisesti kytkennöiltään mahdollisimman 

puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti 
tulevat. 

 
 Edellisissä vaaleissa äänestysbussi on kiertänyt kylissä yhtenä päivänä. 

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää vuoden 2022 aluevaalien äänestyspaikoista 

seuraavaa: 
 

1. Ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalo, Keskustie 4 A 
seuraavasti: 

  

  13. - 14.1.2022 09.00 - 15.00 

  15. - 16.1.2022 10.00 - 13.00 

  17. - 18.1.2022 09.00 - 15.00 

  
2. Äänestysbussi ajaa seuraavan aikataulun mukaisesti 12.1.2022 
 

  Pitkäkosken päiväkoti 
- Koskipirtintie 45 

09.00 - 10.00 

  Salo-Miehikkälän seuraintalo 10.30 - 12.00 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 155 11.10.2021 
 

 

- Maaskolantie 7 

  Purhon Seurala 
- Seuralantie 16 A 

12.45 - 13.15 

  Muurolan seuratalo 
- Muurolantie 764 

14.00 - 15.00 

  Miehikkälän Metsästysseuran eräpirtti 
- Hurttalantie 552 

15.45 - 16.15 

    
3. Laitosäänestyspaikkana toimii Hyvinvointikeskus Kunila 

 
4. Vaalipäivän äänestyspaikkoina toimivat 

 
o Muurikkalan seurojentalo (Muurikkalan äänestysalue) 

 Muurikkalantie 1110 B 
o Kunnanvirasto (Saivikkalan äänestysalue) 

 Keskustie 4 A 
o Suur-Miehikkälän koulu (Suur-Miehikkälän äänestysalue) 

 Koulukuja 10 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

__________ 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 156 11.10.2021 
 

 

Viranhaltijain ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset 
 
KhMi 11.10.2021 § 156    
      
 

Kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat ovat hallintosäännön nojalla 
tehneet seuraavat päätökset ajalla 1.8. - 30.9.2021: 
 
Päätöstyyppi   §§ 

 
Kunnanjohtaja 
Hankinnat   4 
 
Asuntosihteeri 
Asukasvalinnat  23 - 24 
 

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-

oikeutta päätöksiin. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
__________ 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 157 11.10.2021 
 

 

 
Talous- ja työllisyyskatsaus 
 
KhMi 11.10.2021 § 157    
      
 

 
 
 

Verojen 
maksuerittely 
syyskuu 

Valittu 
kuukausi 

Muutos 
% 

Oikaisukorko Kalenteri-
vuoden 
alusta 

Muutos 
% 

Oikaisu-
korko 

Kunnallisvero 274 265,94 1,78  3 179 473,47   

Yhteisövero 68 264,71 35,85  911 307,96   

Kiinteistövero 126 974,04 - 1,96  364 166,56   

Vähennykset 47 971,78      

Maksettava 
määrä 

421 532,91      

 
 

Asukasluku 2021 

(Tilastokeskuksen ennakkotieto) 
 

Heinäkuu 1863 

Elokuu 1854 

 
 

Työllisyyskatsaus Heinäkuu 
2021 
Työttömät 
työnhakijat 

Elokuu 
2021 
Työttömät 
työnhakijat 

Heinäkuu 
2021 
Työttömien 
osuus 
työvoimasta 

Elokuu 2021 
Työttömien 
osuus 
työvoimasta 

Miehikkälä 86 69 12,0 9,6 

Kotka-Haminan seutukunta 5 049 4 465 14,0 12,4 

Koko maa 322 582 281 049 12,3 10,7 

 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja työllisyyskatsauksen. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
__________ 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 158 11.10.2021 
 

 

 
Ilmoitusasiat 
 
KhMi 11.10.2021 § 158    
      
 

 
Toimielimelle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl 
 
2. Saapuneet pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet: 
- As. Oy Muurikkalanpuisto, yhtiökokous 13.9.2021 
- Nuorisovaltuusto 27.9.2021 
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 28.9.2021 
- Kuntatekniikan lautakunta 29.9.2021 
 
3. Saapuneet pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet: 
- Kotkan-Haminan seudun seutuneuvottelukunta 15.9.2021 
- Kouvolan kaupunki, Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 30.9.2021 

 
4. Aluehallintoviraston kirje 4.10.2021: 

Vuoden 2022 äitienpäiväkunniamerkit haettavissa 
 

5. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 22.9.2021 
luonnonsuojelualueen perustamisesta (luonnonsuojelulaki 24.1 §) 

 
6. Urpalanjoen vesistötarkkailu elokuussa 2021 

 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Toimielin merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
__________ 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 150, § 151, § 152, § 153, § 156, § 157, § 158 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 154, § 155 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 

 kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Miehikkälän kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh-
köistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Miehikkälän kunta ja tarken-
nuksena päätöksen tehneen viranomaisen yksilöintitiedot (toimielimen nimi) 
 
Kirjaamon yhteystiedot: MIEHIKKÄLÄN KUNTA,  
 
Postiosoite:  Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä  
Sähköpostiosoite:   miehikkala@miehikkala.fi  

  Puhelinnumero:   05-74901 

  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa-
timuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-
osoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-
tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Miehikkälän kunnan 
kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.miehikkala.fi. 


