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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Alastalo Tarja puheenjohtaja  
 Hallikainen Jukka varapuheenjohtaja  
 Heino Sari jäsen  
 Laapas Asko jäsen  
 Rikkola Riitta jäsen  
 Suoknuuti Kari jäsen  
 Kärhä Ismo varajäsen  
 Heinonen Jari kunnanvaltuuston pj.  
 Astola Matti kunnanvaltuuston 1. vpj.  
 Kallio Heikki kunnanvaltuuston 2. vpj.  
 Ylönen Arto esittelijä, pöytäkirjanpitäjä  
 Nivuslammi Sami kunnaninsinööri  
 
Poissa Salmela Joonas 
 
 
 

 
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  Esittelijä 
 
Päätösehdotus (kj) Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Kari Suoknuutin ja 

Riitta Rikkolan. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
Allekirjoitukset 
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 Tarja Alastalo Arto Ylönen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

135 - 143 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus Miehikkälä, 16.9.2021 
 
 
  
  Kari Suoknuuti  Riitta Rikkola 

 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

www.miehikkala.fi 13.09.2021  
 
  
 
  Marja Kauppila 
  Toimistosihteeri 
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Miehikkälän lämmöntuotantosopimuksen jatkaminen 
 
KhMi 13.09.2021 § 135    
5/02.08.00/2021    
 

 
Kuteltk 25.8.2021 § 83 Miehikkälä kilpailutti 2000-luvun alkupuolella biolämpötoimittajan 

Saivikkalan asemakaava-alueelle. Lämmöntoimitussopimus on kilpailutettu 
10 vuodeksi. Lämmöntoimitus on alkanut 1.10.2007. Alkuperäinen sopimus 
oli voimassa 10 vuotta, 30.9.2017 asti. Sopimus on päivitetty 16.5.2016 
jatkumaan 5 vuotta, 30.9.2022 asti. Sopimus jatkuu 5 vuotta kerrallaan, 
ellei jompikumpi osapuoli irtisano sitä vähintään yhtä vuotta ennen sopi-
muskauden päättymistä. Sopimus täytyy irtisanoa 30.9.2021 mennessä, 
jos se halutaan päättyvän 30.9.2022. 

 
 Julkisia hankintoja säätelee laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-

muksista. Energiahuollon hankintoja säätelee laki vesi- ja energiahuollon, 
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1398). Tämän lain mukaan käyttöoi-
keussopimuksissa hankinnan kynnysarvona on 5.186.000 euroa (veroton).  

 Miehikkälän Biolämpö Oy:n liikevaihto on viime vuosina ollut 200.000 € 
molemmin puolin. Viiden vuoden sopimuskaudella liikevaihto on miljoonan 
luokassa ja 10 vuoden sopimuksessa kahden miljoonan luokassa. Käyttö-
oikeussopimus jää merkittävästi alle kynnysarvon, eikä tällöin noudateta 
lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Sopimus voidaan jat-
kaa / neuvotella suorahankintana. 

  
 Hallintosäännön 24 §:n kohdan 3. mukaan kunnanhallitus päättää taloudel-

lisesti merkittävästä (yli 500 000 euroa arvoinen) tai kunnan toimintaa laa-
jakantoisesti koskevasta (esim. ulkoistaminen) hankesuunnitelmasta, han-
kinnasta, sopimuksesta ja toimintaohjelmasta 

 sekä näiden olennaisista muutoksista. 
 
 Sopimuksen jatkamiselle ei ole nähtävissä mitään estettä. Sopimuksen jat-

kaminen tarkoittaisi sitä, että sopimus jatkuu ennallaan. Toisaalta sopimuk-
seen voidaan vaatia muutoksia ennen sopimuksen jatkamista. Nykyinen 
sopimus liitteenä 2. 

Liite 2 
 Miehikkälän Biolämpö on keskusteluissa toivonut 10 vuoden sopimusta. 

Pitempi kausi takaisi yhtiölle varmemman pohjan korjausinvestointeihin. 
 
 Kunta omistaa lämmönjakoverkoston, josta Biolämpö maksaa kunnalle ly-

hennystä, korkoa ja ylläpitokulua. Takaisinmaksuaika verkostolle on 25 
vuotta. Tämä huomioiden sopimusaika voisi olla 10 vuotta, niin alkuperäi-
nen verkostoinvestointi tulisi maksettua. 

 
 Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150. 
 
Ehdotus Lautakunta esittää Miehikkälän kunnanhallitukselle, että Miehikkälän Bio-

lämpö Oy:n lämmöntoimitussopimusta jatketaan 1.10.2022 alkaen 10 vuo-
della, 30.9.2032 asti.  
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
 
KhMi 13.09.2021 § 135    
5/02.08.00/2021 
 
Liite 1  Lämmöntoimitussopimus  

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

 
Päätösehdotus (kj) Kunnanhallitus päättää jatkaa lämmöntuotantosopimusta Miehikkälän 

Biolämpo Oy:n kanssa 1.10.2022 alkaen 5 vuodella, 30.9.2027 asti. 
 
Energiasektorilla on tapahtumassa suuria muutoksia tulevina vuosina, 
joten sopimustilannetta ja sopimuksen sisältöä tarkastellaan 3 vuoden 
sisällä uudelleen. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkitään, että Asko Laapas ja Jari Heinonen jääväsivät itsensä 
tämän asian käsittelyn ajaksi (osakkeen omistajia). 
__________ 
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Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kuntatekniikan lautakunnan päätöksestä 26.5.2021 § 
50 / Oikaisuvaatimus luvattomasta veneenpidosta tehdystä laskusta 
 
KhMi 13.09.2021 § 136    
6/10.00.02.03/2021    
 
 
Kuteltk 28.4.2021 § 43 Klamilan satamassa laskutettiin 2020 syksyllä luvattomasti kunnan 

venelaiturissa venettään kesä pitäneitä veneiden omistajia. Yksi laskun 
saaneista on tehnyt lautakunnalle laskusta oikaisupyynnön.  

 Laskun saaja pitää laskua perusteettomana ja pyytää laskuun oikaisua/hy-
vitystä. Hän perustelee, että vene ei ole ollut kunnan nettisivulla olevilla 
vuokrapaikoilla, ja että kunnalla ei ole mitään ohjetta keneen ollaan yhtey-
dessä, kun venettä pidetään laiturin sivussa. Hän katsoo, että kunnan vel-
vollisuus on informoida ilmoitustaululla, keneen ollaan yhteydessä ja että 
kunta ei voi vaatia, että veneilijä kaivelisi ehtoja lautakunnan pöytäkirjoista. 
Lisäksi hän esittää, että kunnasta on tiedusteltu useamman veneilijän toi-
mesta useana vuotena mahdollisuutta vuokrata venepaikka saamatta kui-
tenkaan vastausta. Lisäksi hän perustelee, että kunta ei noudata hallintola-
kia, kun lähettää laskun vain 

Liite 6 muutamalle veneilijälle (hallintolaki 2.luku 6§). Oikaisuvaatimus liitteenä 6. 
 
 Kyseisen laskun saanut veneilijä on pitänyt luvatta venettään kunnan vie-

rasveneille varatussa laiturinosassa lähes koko 2020 kesän. Vierasvenela-
turin käyttöä valvotaan kalasatamassa käyntien yhteydessä merkitsemällä 
muistiin laiturissa olevat veneet. Vierasvenelaiturissa luvatta venettä pysy-
västi säilyttänyttä kahta veneenomistajaa on laskutettu pysyvästä käytöstä 
kesältä 2020. Mahdollista on, että laiturissa olisi ollut muitakin ns. luvatto-
mia veneitä, mutta niitä ei valvonnan aikana ole tullut esiin.  

 
 Oikaisua hakeva henkilö ei ole kysynyt lupaa eikä sopinut maksua kunnan 

vierasveneille tarkoitetun laiturin käytöstä. Vaikka laiturissa ei ole vierasve-
nekylttiä, täytyy jokaisen veneilijänkin ymmärtää, että toisen omaisuutta eli 
laituria ei ilman lupaa saa käyttää jatkuvaan veneen säilytykseen. Kunnalla 
on vuokravenepaikkoja laiturin toisella sivulla, ja veneilijällä olisi ollut mah-
dollisuus vuokrata siitä paikka. Hän ei ole kuitenkaan laituripaikkaa hake-
nut. Väittämä siitä, että kunnasta on useana vuotena tiedusteltu mahdolli-
suutta vuokrata paikkoja saamatta vastausta, ei pidä paikkaansa. Paikkoja 
on kysytty ja 2019 tehtiin ensimmäiset vuokrattavat ns. aisapaikat nyt kysy-
myksessä olevan laiturin toiselle sivulle. Paikkoja lisättiin vuodelle 2020 ja 
niitä on todellakin vuokrattu. Nyt kysymyksessä olevalla henkilölläkin olisi 
ollut mahdollisuus halutessaan vuokrata näitä aisapaikkoja. Niiden paikko-
jen hinta on kunnan www-sivulla oleva venepaikan hinta.  Vieraspaikoilla 
venettä pitävien maksut määräytyvät kalasataman taksan mukaisesti ns. 
päivämaksuna. Taksaa muutettiin 1.7.2020, jolloin vieraspaikoilla pitävien 
veneiden veloitushinta kasvoi.  

  
 Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150. 
 
Teknisen johtajan ehdotus 
 
 Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen tekijän on täy-
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tynyt ymmärtää, että venettä ei voi pitää luvatta toisen omistamassa laitu-
rissa, vaikka laiturissa ei erillistä kieltomerkintää ole ollutkaan. Oikaisuvaa-
timuksen tekijällä olisi ollut halutessaan mahdollisuus vuokrata edullisempi-
kin paikka laiturin toisella sivulla olevista vuokrapaikoista. 

 
Muutosehdotus Risto Kouki ehdotti että asia jätetään pöydälle ja sovitellaan maksu asiak-

kaan kanssa. Juhani Vartiala kannatti ehdotusta. 
 
 Suoritettiin äänestys, jossa JAA-ääni tarkoitti pohjaehdotuksen hyväksy-

mistä ja EI-ääni muutosehdotuksen hyväksymistä. Äänestystulos oli: 6 
JAA-ääntä, 3 EI-ääntä ja 1 tyhjä. Tuomo Peltola, Wilma Kirkkopelto, Ahti 
Meriläinen, Tenho Myllymäki, Tonja Roine ja Heli Varjakoski äänestivät 
pohjaehdotuksen puolesta ja Marko Korpela, Risto Kouki ja Juhani Vartiala 
äänestivät muutosehdotusta. Raimo Pakkanen äänesti tyhjää. 

 
Päätös Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen hyväksytyksi. 
 _________ 
 
Liite 8 Risto Koukin muutosehdotus on liitteenä 8. 
 
Kuteltk 26.05.2021 § 50 
 Lautakunnan toinen pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksynyt pöytäkirjaa tämän 

pykälän osalta. 
 Kuntaliiton ohjeen (www.kuntaliitto.fi/laki/kokousmenettely/poytakirjan- laa-

timinen-ja-tarkastaminen) mukaan jos pöytäkirjan tarkastajat eivät hyväksy 
pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa.  

 Pöytäkirjan tarkastamisella on tärkeä oikeusvaikutus. Päätöksen katsotaan 
syntyneen vasta sitä koskevan pöytäkirjan tarkastamisella. Lähtökohtai-
sesti päätöksen täytäntöönpanon edellytys on, että pöytäkirja on tarkas-
tettu. 

  
 Hallintosäännön 147§:n mukaan kokouksen pöytäkirjan pitämisestä ja si-

sällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. 
 Lautakunnan puheenjohtaja on jättänyt asiasta selostuksen, joka on 
Liite 2 liitteenä 2.  
 Lautakunnan puheenjohtaja toteaa selostuksessaan, että pöytäkirja on 

tehty kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaisesti. 
 Lisäksi puheenjohtaja toteaa, että hallintosäännön 79 §:n mukaisesti lauta-

kunnat vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä ja siitä on raportoi-
tava kunnanhallitukselle. Puheenjohtaja katsoo pöytäkirjan tarkastajan toi-
minnan 41 § ja 43 §:n kohdalla, jättäessään lautakunnan kokouksen kulun 
ja tehtyjen päätösten mukaisen pöytäkirjan näiden pykälien kohdalta tar-
kastamatta, raportoinnin arvoiseksi teoksi. 

 
 Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150. 
 
Teknisen johtajan ehdotus 
 
 Lautakunta tarkastaa ja hyväksyy lautakunnan kokouksen 28.04.2021 § 43 

osalta pöytäkirjan.  
 Lisäksi lautakunta raportoi hallintosäännön 79 §:n mukaisesti kunnanhalli-

tukselle lautakunnan pöytäkirjan tarkastajan toimista, hänen jättäessään 
lautakunnan kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaisen pöytäkirjan   
28.4.2021 41 §:n  ja 43 §:n kohdalta tarkastamatta. 
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Muutosehdotus Jari Harju ehdotti, että koska esityslistan liitteenä ei ole kuntatekniikan lau-

takunnan pöytäkirjaa 28.4.2021 eikä §:n 43 liitettä nro 8, asia jätetään pöy-
dälle. 

 
 Jari Harjun ehdotusta ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi pohjaehdo-

tuksen tulleen hyväksytyksi. 
 
Liite 8 Jari Harju jätti asiasta eriävän mielipiteen, jonka hän on toimittanut kirjalli-

sesti 27.5.2021 (liite 8). 
 
Päätös Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen hyväksytyksi. 
 __________ 
 
 
 
Kuteltk 25.08.2021 § 85 Oikaisuvaatimuksen tekijä on valittanut lautakunnan päätöksestä Hallinto-

oikeudelle. Hallinto-oikeus pyytää Miehikkälän kunnanhallitusta toimitta-
maan asiaan liittyvät asiakirjat ja halutessaan oman lausunnon asiasta 
13.9.2021 mennessä. 

Liite 3 Valitus ja Hallinto-oikeuden asiakirja-/ lausuntopyyntö liitteenä 3. 
 
 Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150. 
 
Ehdotus Lautakunta esittää Miehikkälän kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 

lausuu asiasta seuraavaa: 
 
 Valitus tulee aiheettomana hylätä. 
 
 Perustelut: 
 
 1. Kysymyksessä on ns. riita-asia, joka kuuluu ratkaista käräjäoikeudessa 

eikä Hallinto-oikeudessa. 
 
 2. Jokaisen tulee ymmärtää, ettei toisen omaisuutta saa käyttää ilman 

omistajan lupaa, oli omaisuus sitten kunnan tai yksityisen. Valittaja ei mis-
sään yhteydessä ole kysynyt kunnalta lupaa veneen pitämiseen kunnan 
laiturissa eikä valittaja ole koskaan hakenut kunnalta venepaikkaa. Kunta 
tiedottaa vuosittain paikallisessa lehdessä ja nettisivuilla miten haetaan lu-
paa pitää venettä kunnan maalla. Kunnaninsinööri oli kesällä 2020 useaan 
otteeseen yhteydessä valittajaan, kun valittajan työkoneita ja rojuja joudut-
tiin häätämään kunnan tontilta Rannankankaantiellä. Siinä yhteydessäkin 
valittajalla olisi ollut hyvä mahdollisuus kysyä lupaa veneen pitoon laiturin 
toisella sivustalla olevista paikoista. 

 
 3. Kyseisellä alueella ei ole tallentavaa valvontakameraa eikä siitä kerto-

vaa tiedotetta. Alueen omistajalla on oikeus valvoa alueensa käyttöä ja 
omistajalla on täysi oikeus kuvata satunnaisesti laituria käytön valvo-
miseksi. Kyseessä ei ole valittajan esittämä salakuvaus, vaan normaalia 
omistajan valvontaan liittyvää kuvausta. Valittaja ei esiinny kuvissa. Klami-
lan satama ei ole kuntataajamassa, ja kunnan viranhaltijat käyvät sata-
massa valvomassa tilannetta satunnaisesti. 

 
 4. Veneen omistajatietoa ei saatu Trafilta syksyllä 2020, kun laskua oltiin 
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laatimassa. Paikalliset veneilijät ilmoittivat, että valittaja on veneen omis-
taja. Nyt Trafilta saadun tiedon mukaan veneen omistaja on valittajan 
vaimo. Kunta ei pysty selvittämään, oliko veneen omistaja kesällä 2020 va-
littaja vai hänen vaimonsa. Valittaja oli kuitenkin veneen tosiasiallinen käyt-
täjä. Laskun lähetteessä on valittajaa pyydetty ilmoittamaan, jos ei ole ve-
neen omistaja. Valittaja ei ole aikaisemmin eikä oikaisuvaatimuksessakaan 
ilmoittanut, etteikö omistaisi venettä. Hän on tuonut asian esille vasta vali-
tuksessa hallinto-oikeudelle. 

 
Asian käsittely Juhani Vartiala esitti muutosehdotuksen, joka on liitteenä 7. Janne Tolva-

nen ja Marko Korpela kannattivat muutosehdotusta. 
 
Liite 7 Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotusta kannattivat Raimo Pakkanen, 

Wilma Kirkkopelto ja Heli Varjakoski. Vartialan muutosehdotusta kannatti-
vat Juhani Vartiala, Janne Tolvanen, Marko Korpela, Juho Ylä-Kotola, Piia 
Mäkelä, Jukka Lappi ja Heli Hollanti.  

 
Päätös Puheenjohtaja totesi, että äänin 7-3 Vartialan muutosesitys hyväksyttiin. 
 _________ 
 
 
KhMi 13.09.2021 § 136    
6/10.00.02.03/2021 
 
Liite 2 Lausuntopyyntö 
Liite 3 Juhani Vartialan muutosehdotus 

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

 
Päätösehdotus Miehikkälän kunnanhallitus ei anna asiassa omaa lausuntoaan. 

 
Miehikkälän kunnanhallitus vastaa valittajan esittämiin vaatimuksiin ja 
niiden perusteluihin seuraavalla tavalla: 
 
1. Yleisesti pidetään ymmärrettävänä, ettei toisen omaisuutta saa käyttää 
ilman omistajan lupaa, oli omaisuus sitten kunnan tai yksityisen. Valittaja ei 
missään yhteydessä ole kysynyt kunnalta lupaa veneen pitämiseen 
kunnan laiturissa eikä valittaja ole koskaan hakenut kunnalta venepaikkaa. 
Kunta tiedottaa vuosittain paikallisessa lehdessä ja nettisivuilla miten 
haetaan lupaa pitää venettä kunnan maalla. 
 
2. Kyseisellä alueella ei ole tallentavaa valvontakameraa eikä siitä 
kertovaa tiedotetta. Alueen omistajalla on oikeus valvoa alueensa käyttöä 
ja omistajalla on täysi oikeus kuvata satunnaisesti laituria käytön 
valvomiseksi. Kyseessä ei ole valittajan esittämä salakuvaus, vaan 
normaalia omistajan valvontaan liittyvää kuvausta. Valittaja ei esiinny 
kuvissa. Klamilan satama ei ole kuntataajamassa, ja kunnan viranhaltijat 
käyvät satamassa valvomassa tilannetta satunnaisesti. 
 
3. Veneen omistajatietoa ei saatu Trafilta syksyllä 2020, kun laskua oltiin 
laatimassa. Paikalliset veneilijät ilmoittivat, että valittaja on veneen 
omistaja. Nyt Trafilta saadun tiedon mukaan veneen omistaja on valittajan 
vaimo. Kunta ei pysty selvittämään, oliko veneen omistaja kesällä 2020 
valittaja vai hänen vaimonsa. Valittaja oli kuitenkin veneen tosiasiallinen 
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käyttäjä. Laskun lähetteessä on valittajaa pyydetty ilmoittamaan, mikäli ei 
ole veneen omistaja. Laskun yhteydessä oli selkeästi esitetty yhteystiedot 
laskuun liittyvissä kysymyksissä. Valittaja ei ole aikaisemmin eikä 
oikaisuvaatimuksessakaan ilmoittanut, etteikö omistaisi venettä. Hän on 
tuonut asian esille vasta valituksessa hallinto-oikeudelle. Tämä olisi ollut 
olennainen tieto jo käsittelyprosessin alkuvaiheessa. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 __________  
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Selitys koskien valituslupahakemusta ja valitusta / Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 
koskien hallintoriitahakemusta sekä hallintoriitahakemuksesta annetun vastineen johdosta 
koskien äänivallan perusteita Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden ky:n 
yhtymävaltuustossa 
 
KhMi 13.09.2021 § 137    
7/00.06.01/2021    

 
Khall 27.01.2020 § 8 
 
Liite 3  Itä-Suomen hallinto-oikeuden vastinepyyntö 
Liite 4 Miehikkälän kunnanvaltuuston pöytäkirjan ote 18.3.2019 § 4 
Liite 5 Miehikkälän kunnanhallituksen pöytäkirjan ote 9.9.2019 § 93 
 
 Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää vastinetta Haminan ja Kotkan kaupun-

kien, Pyhtään ja Virolahden kuntien hallintoriitahakemuksen johdosta sekä 
Kouvolan kaupungin hallintoriitahakemuksesta antaman vastineen joh-
dosta. 

 
 Vastine on oltava hallinto-oikeudella viimeistään 31.1.2020. Vastineen an-

tamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. 
 
 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 3499 571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää todeta vastineenaan Haminan ja Kotkan kaupun-

kien, Pyhtään ja Virolahden kuntien hallintoriitahakemukseen sekä Kouvo-
lan kaupungin hallintoriitahakemuksesta antamaan vastineeseen Itä-Suo-
men hallinto-oikeudelle seuraavaa. 

 
 Miehikkälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 18.3.2019 

(liite 4) muutoksia ja täydennyksiä kuntayhtymän perussopimukseen (6 § ja 
7 §). Miehikkälä on ainut Kymenlaakson kunta, joka on neuvotellut muutok-
set hyväksynyt. 

 
 Miehikkälän kunnanhallitus totesi kokouksessaan 9.9.2019 kantanaan hal-

lintoriita-asiaan, että ei hyväksy hakemusta hallinto-oikeudelle ja, että 
asian eteenpäin vieminen hallintoriita-asiana ei ole Kymenlaakson yhteisen 
edun mukaista vaan erimielisyydet on kyettävä ratkaisemaan neuvottelu-
teitse oikeudenmukaisuuteen pyrkien (liite 5). Kunnanhallitus toistaa nyt 
kantansa vastineenaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. 

 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
 
Khall 07.12.2020 § 161 Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 17.11.2020 hylännyt kuntayh-

tymän perussopimusta koskevan hallintoriitahakemuksen.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus päättää merkitä päätöksen tiedoksi. 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 137 13.09.2021 
 

 

 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  __________  
 
 
KhMi 13.09.2021 § 137    
7/00.06.01/2021 
 
Liite 4 Korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntö 
 

Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään ja Virolahden kunnat hakevat 
muutosta Itä-suomen hallinto-oikeuden päätökseen (20/0626/2) koskien 
hallintoriitahakemusta sekä hallintoriitahakemuksesta annetun vastineen 
johdosta koskien äänivallan perusteita Kymenlaakson sosiaali- ja 
terveyspalveluiden ky:n yhtymävaltuustossa. 
 
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 44 §:n 1 momentin 
mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisua varattavatilaisuus 
esittäää käsityksensä oikeudenkäynnin osapuolten esittämistä 
vaatimuksista sekä muusta oikeudenkäyntiaineistosta. 
 
Korkein hallinto-oikeus varaa Miehikkälän kunnalle tilaisuuden 14.9.2021 
mennessä antaa selitys em. valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta. 
Asia voidaan ratkaista määräajan jälkeen, vaikka selitysta ei ole annettu 
(laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 45 §). 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus (kj) Miehikkälän kunnanhallitus päättää, että se ei anna selitystä korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
__________ 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 138 13.09.2021 
 

 

 
Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 
 
KhMi 13.09.2021 § 138    
3/00.00.01.01/2021    
 
 

 
Khall 21.6.2021 § 105 KuntaL:n 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallin-

non ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lauta-
kunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

 
 KuntaL:n 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikau-

deksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. 
 
 Hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on neljä (4) jäsentä 

joista puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 
 
 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 
 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta kos-

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

kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tulok-
sellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 

 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimas-
sa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattama-
tonta alijäämää; 

 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittami-
sesta; 

 5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 

 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosään-
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, pormesta-

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

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

 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen 
   
 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 mo-

mentti: 
 
 Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimis-

sä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lu-
kuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
piakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 138 13.09.2021 
 

 

 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee 

toimikauttaan 1.8.2021- 31.5.2025 vastaavien vuosien hallinnon ja talou-
den tarkastamista varten tarkastuslautakunnan, jossa on neljä (4) jäsentä 
ja kullakin heistä 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 seu-
raavat 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. 
 __________  
 
KhMi 13.09.2021 § 138    
3/00.00.01.01/2021 

 

 Miehikkälän kunnanjohtaja 
Päivi Urpalainen on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä 
tarkastuslautakunnan varajäseneksi. 

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 
Päätösehdotus (kj) Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee  

tarkastuslautakunnan varajäsen Päivi Urpalaisen tilalle uuden varajäsenen  
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.9.2021 - 31.5.2025.    
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
__________ 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 139 13.09.2021 
 

 

 
Edustajan nimeäminen nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 
 
KhMi 13.09.2021 § 139    
3/00.00.01.04/2021    
 
 
 Miehikkälän kunnanhallitus on kokouksessaan 13.3.2017 päättänyt 

nuorisovaltuuston perustamisesta. Samalla kunnanhallitus on esittänyt 
Kaakon kaksikon lautakunnille, että ne myöntävät kokouksiinsa läsnäolo- 
ja puheoikeuden Miehikkälän nuorisovaltuuston nimeämälle edustajalle. 
Nuorisvaltuuton toimintasäännön mukaan kunnanhallitus nimeää 
keskuudestaan nuorisvaltuuston kokouksiin jäsenen ja varajäsenen puhe- 
ja läsnäolo-oikeudella. 
 

Valmistelija / esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus (kj) Kunnanhallitus päättää jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä 
nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.      
 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä nuorisovaltuustoon jäseneksi 
Joonas Salmelan ja varajäseneksi Jukka Hallikaisen toimikaudeksi 
18.8.2021 - 31.5.2025. 
__________ 
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Edustajien nimeäminen Miehikkälän vanhusneuvostoon toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 
 
KhMi 13.09.2021 § 140    
3/00.00.01.04/2021    
 

Vanhusneuvoston toimintasäännön 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää 
vanhusneuvostoon 3 (kolme) jäsentä eläkeyhdistyksestä, 1 (yhden) 
jäsenen sotaveteraaniyhdistyksestä ja 1 (yhden) jäsenen rintamamiesten 
perinneyhdistyksestä, sekä 1 (yhden) jäsenen palveluyhdistys Ratevasta. 
Yhdistysjäseniä on enintään 6 (kuusi). Kunnanhallitus nimeää lisäksi 
asiantuntijajäseniksi hallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan (nyk. 
sivistys- ja hyvinvointilautakunta) edustajat. Vanhusneuvoston sihteerinä 
toimii kunnanjohtaja. 
 
Vanhusneuvoston toimikausi on sidottu valtuustokauteen. Kunnanhallitus 
nimeää vanhusneuvoston esityksestä neuvostolle puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Mikäli vanhusneuvoston jäsen eroaa kesken 
toimikautta, varajäsen siirtyy hänen tilalleen ja varajäsenen nimennyt 
järjestö valitsee varajäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. 
 
Järjestöt ovat tehneet esityksen vanhusneuvostoon valittavista jäsenistä ja 
varajäsenistä seuraavasti: 
 

Järjestö Edustaja Varaedustaja 

Eläkeliiton Miehikkälän 
yhdistys ry 

Armi Kuokka 
Leena Kataikko 
Timo Härmä 

Marja-Liisa Husu 
Wilma Kirkkopelto 
Seppo Mutku 

Miehikkälän Sotaveteraanit ry Reino Pietikäinen Seija Koskimies 

Miehikkälän veteraanien 
perinneyhdistys ry  

Pentti Oikarinen Arto Lavento 

Palveluyhdistys Rateva ry Eini Tulkki Markku Kaitainen 

 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan (31.8.2021 § 53) 
valinnut Miehikkälän vanhusneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Petri 
Oikarisen ja varajäseneksi Pauliina Kuikan. 
 

Valmistelija / esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus (kj) Kunnanhallitus päättää 
1. nimetä Miehikkälän vanhusneuvostoon seuraavat jäsenet ja 
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025: 
 
- Armi Kuokka  (Marja-Liisa Husu) 
- Leena Kataikko ( Wilma Kirkkopelto) 
- Timo Härmä  (Seppo Mutku) 
- Reino Pietikäinen  (Seija Koskimies) 
- Pentti Oikarinen  (Arto Lavento) 
- Eini Tulkki  (Markku Kaitainen) 
- Petri Oikarinen (Pauliina Kuikka) 
 
2. nimetä edustajansa ja varaedustajan vanhusneuvostoon. 
 
3. merkitä tiedoksi, että sihteerinä jatkaa kunnanjohtaja Arto Ylönen. 
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Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä vanhusneuvostoon edustajaksi 
Matti Astolan ja varaedustajaksi Kari Suoknuutin. 
__________ 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 141 13.09.2021 
 

 

 
Vammaisneuvoston jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 
 
KhMi 13.09.2021 § 141    
3/00.00.01.04/2021    
 
 
 Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallitukset ovat kokouksissaan 10.4.2017 

päättäneet perustaa kuntien yhteisen vammaisneuvoston 1.6.2017 lukien. 
Vammaisneuvosto on Miehikkälän ja Virolahden kuntien ja niiden alueella 
toimivien vammaisjärjestöjen sekä vammaisten ja heidän läheistensä 
yhteistyöelin. Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan 
kunnanhallitukset nimeävät vammaisneuvoston toimikauttaan vastaavaksi 
ajaksi sosiaali- ja terveyslautakunnan (nyk. sivistys- ja 
hyvinvointilautakunta) esityksestä. 
 
Vammaisneuvostoon kuuluu enintään 14 jäsentä: 
 
- Kuudesta yhdeksään (6-9) varsinaista jäsentä ja varajäsentä Kaakon 
kaksikon alueella toimivista vammais- ja potilasjärjestöistä siten, että 
jäsenet edustavat mahdollisimman laajasti erityyppisiä vammaisia 
henkilöitä. 
- enintään kaksi (2) edustajaa seurakunnasta 
- edustajat Miehikkälän (1) ja Virolahden (1) kunnanhallituksista sekä 
edustaja Kaakon kaksikon sivistys- ja hyvinvointilautakunnasta 
 
Vammaisjärjestöille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen valittaessa 
vammaisjärjestöjen edustajia. Vammaisneuvostossa mukana olevalla 
vammais- tai potilasjärjestöllä tulee olla miehikkäläläisiä ja virolahtelaisia 
jäseniä ja toimintaa Miehikkälän ja Virolahden alueella. 
 
Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 
 
Vammaisneuvostolla on oikeus tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. 
 
Vammaisneuvoston sihteerinä toimii sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 
määräämä henkilö. Vammaisneuvoston toimikausi on sama kuin 
valtuustokausi eli 1.8.2021 - 31.5.2025. 
 

Valmistelija / esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus (kj) Kunnanhallitus päättää  
 

1. nimetä edustajan ja varaedustajan vammaisneuvostoon toimikaudeksi 
1.8.2021 - 31.5.2025 
 

2. esittää sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle vammaisneuvoston 
sihteerin ja edustajan nimeämistä toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025. 

 
3. pyytää järjestöjä nimeämään edustajansa vammaisneuvostoon    
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Kunnanhallitus päätti nimetä vanhusneuvostoon edustajaksi Sari Heinon ja 
varaedustajaksi Asko Laapaksen. 
__________ 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 142 13.09.2021 
 

 

 
Miehikkälän kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 
 
KhMi 13.09.2021 § 142    
      
 

 
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten 
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 
 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös 
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt 
toimivaltansa taoi että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen 
on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava 
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava 
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. 
Hallinto-oikeus ei ratkaise asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on 
kulunut. 
 
Kunnanhallituksen tulee panna täytäntöön 9.8.2021 pidetyn 
kunnanvaltuuston kokouksen päätökset. 
 

Valmistelija / esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus (kj) Kunnanhallitus päättää panna tehdyt päätökset laillisessa järjestyksessä 
syntyneinä ja toimeenpanokelpoisina täytäntöön. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
__________ 
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Ilmoitusasiat 
  
KhMi 13.09.2021 § 143    
      
 

 
Toimielimelle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 10 kpl 

  
2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet: 
- Kuntatekniikan lautakunta 25.8.2021 
- Lupajaosto 25.8.2021 
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 31.8.2021 
 
3. Saapuneet pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet 
- Kotkan-Haminan seudun koulutusky, yhtymähallitus 26.8.2021 
- Haminan kaupunki, lupavaliokunnan pöytäkirjanotteet 24.8.2021: 

§ 76  Lupavaliokunnan pöytäkirjanpitäjän määrääminen ja muut 
lupavaliokunnan kokoukseen osallistujat 
§ 77  Lupavaliokunnan pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävillä 
pitäminen 
§ 79  Lupavaliokunnan kokousten pitäminen vuonna 2021 

 
4. Kymsoten jäsenkuntien laskutustiedot 1 - 7/2021 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus (kj) Toimielin merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
__________ 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 135, § 138, § 139, § 140, § 141 

 

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.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 136, § 137, § 142, § 143 

 

Muutoksenhakukielto 

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

 


