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Ptk tark. 
 
 

 
Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Alastalo Tarja 18:00 - 21:40 puheenjohtaja  
 Hallikainen Jukka 18:00 - 21:40 varapuheenjohtaja  
 Heino Sari 18:00 - 21:40 jäsen  
 Laapas Asko 18:00 - 21:40 jäsen  
 Rikkola Riitta 18:00 - 21:40 jäsen  
 Salmela Joonas 18:00 - 21:40 jäsen  
 Suoknuuti Kari 18:00 - 21:40 jäsen  

 
Muu Heinonen Jari 18:00 - 21:40 kunnanvaltuuston 

pj. 
 

 Astola Matti 18:00 - 21:40 kunnanvaltuuston 
1. vpj. 

 

 Kallio Heikki 18:00 - 21:40 kunnanvaltuuston 
2. vpj. 

 

 Ylönen Arto 18:00 - 21:40 esittelijä, 
pöytäkirjanpitäjä 

 

 
 
 

 
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 Sari Heinon ja Jukka 

Hallikaisen. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
Allekirjoitukset 
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 Tarja Alastalo Arto Ylönen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

144 - 149 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus Miehikkälä, 29.9.2021 
 
 
 Sari Heino Jukka Hallikainen 
  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

www.miehikkala.fi 05.10.2021  
 
  
 
  Marja Kauppila 
  Toimistosihteeri 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 144 27.09.2021 
 

 

 
Kymenlaakson Liiton tulossuunnitelma 2022 - 2024 ja talousarvio 2022 
 
KhMi 27.09.2021 § 144    
17/00.06.01/2021    
 
 
 
Liite 1 Tulossuunnitelma 2022 - 2024 ja talousarvio 2022 

 
Kymenlaakson Liitto varaa perussopimuksensa 27 §:n mukaisesti 
jäsenkunnille tilaisuuden tehdä esityksiä liiton toiminnan kehittämiseksi. 

 
 

Valmistelija / esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää Kymenlaakson liitolle, että vuoden 2022 
toimintasuunnitelmassa tulisi näkyä selvästi se, miten maakuntaliitto 
omalla toiminnallaan vahvistaa tai ainakin ylläpitää koronan aiheuttamaa 
muuttoliiketrendiä. Miehikkälän kunnan väkiluku kasvoi voimakkaan 
muuttoliikkeen myötä vuonna 2020 ja kunnan kokonaisnettomuutto on ollut 
positiivinen myös kuluvana vuonna. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    
 __________



 
MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2021  5 
 
Miehikkälän kunnanhallitus § 145 27.09.2021 
 

 

 
Lausunto Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksesta ja siihen liittyvästä 
ympäristöselostuksesta 
 
KhMi 27.09.2021 § 145    
19/00.06.01/2021    

 
Kymenlaakson maakuntahallitus on 31.8.2021 päättänyt asettaa 
Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksen ja sen ympäristöselostuksen 
(ns. SOVA-laki 200/2005) julkisesti nähtäville. Maakuntaohjelma -asiakirja 
sisältää skenaarioiden pohjalle rakentuvan pitkän aikavälin 
maakuntasuunnitelman sekä alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin 
alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 
mukaisen nelivuotisen maakuntaohjelman. 
 
Maakuntaohjelman luonnos ja ympäristöselostus on nähtävillä 1.9. - 
30.9.2021 välisen ajan Kymenlaakson liiton internet-sivuilla 
https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/maakuntaohjelma.  
 
Mielipiteet maakuntaohjelman luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta 
tulee jättää 30.9.2021 klo 15 mennessä. 
 

Valmistelija / esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Click or tap here to enter text. 
Kunnanhallitus päättää antaa maakuntaohjelmaluonnoksesta vuosille 
2022-2025 ja ympäristöselostuksesta Kymenlaakson liitolle seuraavan 
lausunnon. 
 
Maakuntaohjelmaluonnoksessa mainitaan useissa yhteyksissä eheä 
yhdyskuntarakenne ja se kytketään myös maakunnan ekotehokkuuteen. 
Kymenlaakson aluerakenne 2050 materiaaleissa Miehikkälä on 
metsävyöhykettä, johon ulottuu matkailuvyöhykepisto. Miehikkälän alueelle 
ei ole piirretty vapaa-ajan asumisen vyöhykettä käytännössä lainkaan. 
 
Kymenlaakson skenaarioiden yhteydessä on esitetty viisi olettamusta 
kansallisista alue- ja väestönkehityksen trendeistä koronakriisin jälkeen 
2020- ja 2030-luvuilla. Yksi niistä on olettamus, että muuttoliike suuriin 
kaupunkeihin ja kaupunkiseuduille, korkeakoulukaupunkeihin ja eräisiin 
maakuntakeskuksiin jatkuu, mutta kasvavillakin kaupunkialueilla 
mikrosijainnin merkitys korostuu aiempaa enemmän. 
 
Kunnanhallitus haluaa esittää oman kantansa erityisesti edellä mainittuihin 
asioihin liittyen. Maakuntaohjelmaluonnoksessa eheällä ja ekotehokkaalla 
yhdyskuntarakenteella viitataan tiiviiseen kaupunkimaiseen rakentamiseen, 
jossa lähes kaikki palvelut ovat saavutettavissa kävellen, pyöräillen tai 
toimivia julkisia liikennevälineitä käyttäen. Minkälainen on tulevaisuuden 
eheä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne? Korona mullisti työelämää ja 
arkipäiväisti etätyöskentelyn erityisesti monissa asiantuntija- ja 
toimistotyötehtävissä. Jos tietoliikenneyhteydet ovat maakunnassa 
kattavat, se mahdollistaa etätyöskentelyn sellaisillakin maakunnan alueilla, 
joilla tiettyjen alojen ns. fyysisiä työpaikkoja ei ole koskaan aikaisemmin 
sijainnut. Kymenlaaksossa voi olla tulevaisuudessa eheä 
digiyhdyskuntarakenne. Ekotehokkuutta voi edistää monin eri tavoin myös 

https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/maakuntaohjelma
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Miehikkälän kunnanhallitus § 145 27.09.2021 
 

 

maakunnan harvaan asutuilla maaseutualueilla, kaikki lähtee yksilön 
arkipäiväisistä yksittäisistä valinnoista. Maatalous muodosti vuonna 2019 
peräti 42.6 % kunnan kasvihuonekaasupäästöistä, työkoneet 12.8 % ja 
tieliikenne 19.2 % (SYKE). Tulevaisuudessa, kun tieliikenteen 
kasvihuonekaasupäästöt laskevat liikenteen sähköistymisen ja 
biopolttoaineiden myötä, myös harva yhdyskuntarakenne voi olla erittäin 
ekotehokas ja toimiva. 
 
Kunnanhallitus haluaa huomauttaa, että on tässä vaiheessa ennenaikaista 
päättää tulevaisuuden kehityskulusta olettamalla, että muuttoliike 
kaupunkeihin ja kaupunkiseuduille jatkuu. Miehikkälä on ollut jo tovin 
nettomuuttovoittoinen kunta, kehitystrendi alkoi jo ennen koronaa vuoden 
2019 aikana. Miehikkälä oli ainut Kymenlaakson kunta, joka kasvatti 
väkilukuaan vuonna 2020. Kunnanhallitus katsoo, että sama kehityssuunta 
voi jatkua myös tulevaisuudessa, jos sitä ei aktiivisin ja ulkopuolisin toimin 
pyritä estämään. Maakuntaohjelman tulee huomioida maakunnan jokaisen 
kunnan erityispiirteet ja kehittymismahdollisuudet. Maakunnan harvaan 
asuttujen maaseutualueiden ja -kylien myönteistä kehittymistä ei ole 
valitettavasti nähty mahdollisuutena nähtävillä olevassa 
maakuntaohjelmaluonnoksessa. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________
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Miehikkälän kunnanhallitus § 146 27.09.2021 
 

 

 
Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmään 
 
KhMi 27.09.2021 § 146    
3/00.00.01.04/2021    
 

Kymenlaakson liitto pyytää alla mainittuja tahoja tekemään 
maakuntahallitukselle esityksensä jäsenestä ja henkilökohtaisesta 
varajäsenestä aluekehityslain (756/2021) 19 §:n mukaiseen Kymenlaakson 
maakunnan yhteistyöryhmään: 
 

 Kaakkois-Suomen ELY-keskus; neljä jäsentä ja kullekin 
henkilökohtainen varajäsen sekä ehdotus I varapuheenjohtajaksi 

 Hämeen ELY-keskus; yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen 

 Etelä-Suomen aluehallintovirasto; yksi jäsen ja hänelle 
henkilökohtainen varajäsen 

 Kymenlaakson kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto, Kymen 
Yrittäjät ry, SAK, AKAVA Kaakkois-Suomi, STTK ja MTK Kymenlaakso 
kukin yhden jäsenen ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen 

 Kouvolan kaupunki; kaksi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen 
varajäsen 

 Kotkan-Haminan seutu; kaksi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen 
varajäsen 

 
Ehdotuksessa pyydetään ottamaan huomioon tasa-arolain säädökset niin, 
että ehdotus jäseneksi / varajäseneksi sisältää sekä mies- että 
naisedustajan. 
 
Maakunnan yhteistyöryhmästä, sen tehtävistä ja päätöksenteosta 
säädetään aluekehityslain 19-23 §:ssä ja maakuntahallituksen 
hyväksymässä työjärjestyksessä. 
 
Maakuntahallitus nimeää ehdotusten pohjalta maakunnan yhteistyöryhmän 
jäsenet ja varajäsenet noudattaen tasa-arvolain säännöksiä. 
Maakuntahallitus voi tarvittaessa vaihtaa jäsenen ja varajäsenen paikkaa, 
jotta tasa-arvolain määräykset toteutuvat. 
 
MYR:n toimikausi vastaa soveltuvin osin valtuustokautta, joka alkoi 
1.8.2021 ja päättyy 30.5.2025. Maakuntahallitus nimeää maakunnan 
yhteistyöryhmän lokakuussa 2021 pidettäväksi kokouksessaan. 
 
Ehdotuksen MYR:iin nimettävistä jäsenistä pyydetään toimittamaan 
5.10.2021 mennessä. 
 

Valmistelija / esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä 
Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmään. 
 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää jäseneksi Kymenlaakson maakunnan 
yhteistyöryhmään Arto Ylöstä.  

 __________
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Palveluohjaustyöryhmä § 29 15.09.2021 
Miehikkälän kunnanhallitus § 147 27.09.2021 
 

 

 
Kaakon kaksikon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn organisointi 
 
Palvo 15.09.2021 § 29  
  
 

Kaakon kaksikossa on ollut kunnanhallitusten perustama hyvinvoinnin ja 
terveydenedistämisen työryhmä vuodesta 2008 lähtien. Työryhmä on 
tuolloin perustettu toteuttamaan paikallisesti kansallisia terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita, joita on määritelty lainsäädännössä, 
laatusuosituksissa ja erilaisissa valtakunnallisissa ohjelmissa. 
Kymenlaaksossa oli sairaanhoitopiirin organisoima terveyden edistämisen 
ohjelma ja ohjausryhmä, jota tuki kuntakohtaiset terveyden edistämisen 
työryhmät. Nykyisin Kymsoten koordinoimana on tehty ensimmäinen 
Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus vuosille 2020-2025. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, hyte, tarkoittaa toimia ja tehtäviä, 
joiden tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn 
lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden 
vahvistaminen. Hyte-työ on kaikkien hallinnonalojen yhteistä, eri 
väestöryhmien voimavaroja vahvistavaa toimintaa, jonka avulla tuketaan ja 
parannetaan ihmisten mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja sekä 
edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. 
 
Kaakon kaksikon hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmä on 
toiminut alusta lähtien säännöllisesti. Työryhmään on kuulunut edustajia 
sosiaali- ja terveystoimesta, sivistystoimesta, teknisestä toimesta sekä 
luottamushenkilöedustajat. Kymsoten syntymän myötä työryhmän sosiaali- 
ja terveydenhuollon edustus on ollut vähäinen. 
 
Kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaan: ”Kunta edistää asukkaidensa 
hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.” Kunnan 
asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman 
kehittäminen tulee sisältyä kunnan strategiaan. 
 
Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia palveluja ovat esim. 
varhaiskasvatus ja koulutus, liikunta-, nuoriso-, kirjasto ja kulttuuripalvelut, 
ruoka- ja puhtauspalvelut, kaavoitus, tila- ja aluepalvelut sekä 
liikenneturva. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteuttavat kuntien 
lisäksi monet tahot, mm. järjestöt, seurakunnat, yritykset, sote-
palveluntuottajat, työ- ja elinkeinopalvelut, AVI, ELY-keskus ja 
maakuntaliitto. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä pyritään: 
- kaventamaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja 
- ylläpitämään ja parantamaan hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta sekä työ- 
ja toimintakykyä 
- ehkäisemään sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja osattomuutta 
- kohteena yksilö, väestö, yhteisöt ja elinympäristö 
 
Kaakon kaksikon hyte-työryhmän tehtävät: 
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- seurata, arvioida ja raportoida hyvinvointikertomuksen mukaisesta 
hyvinvoinnista, terveydestä ja terveyseroista 
- kuntakohtaisten suunnitelmien edistäminen 
- poikkihallinnollinen keskustelu hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen 
liittyvissä asioissa 
- huolehtii kuntalaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien 
toteutumisesta 
 
Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen asiat päätetään hallintosäännön 
mukaisesti sivistys- ja hyvinvointi- tai kuntatekniikan lautakunnissa ja 
molempien kuntien kunnanhallituksissa. Hyte -toiminta on laaja-alaista, 
kaikkia hallinnonaloja velvoittavaa terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden 
taustatekijöihin vaikuttamista sekä suunnitelmallista voimavarojen kohden-
tamista. 
 
Valtuustokauden vaihtuessa on tarpeen linjata miten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen organisoidaan Kaakon kaksikossa sekä määritellä 
työryhmän kokoonpano ja edustajien valinta. 
 
 

Valmistelijat sivistys- ja hyvinvointijohtaja Auli Hyttinen p. 050 389 2110, 
 vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi p. 050 389 2125 ja 
 varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander p. 040 549 3335. 
   
 
Hallintojohtajan ehdotus 
 
 Palveluohjaustyöryhmä linjaa, että Kaakon kaksikon hyvinvoinnin ja 

terveydenedistämisen työryhmään kuuluvat ryhmän puheenjohtaja 
(luottamushenkilö), ryhmän varapuheenjohtaja (luottamushenkilö), sivistys- 
ja hyvinvointijohtaja (sihteeri), rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, vapaa-
aikapalvelupäällikkö, liikuntaneuvoja, liikuntapalveluvastaava, 
nuorisokoordinaattori, tilapalvelupäällikkö, kunnaninsinööri ja Kymsoten 
edustajat (palveluesimiestaso). 
 
Kymsoten osalta työryhmään kutsutaan ja muistiot toimitetaan alueellisen 
hyvinvointiker-tomuksen vastuuhenkilölle. 
 
Ryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. 
 
Miehikkälän ja Virolahden kuntien luottamushenkilöedustajat Kaakon 
kaksikon hyte -työryhmään valitsee kunnanhallitus. 

 
Asian käsittely 

Rajapintatyön merkitys hyvinvointialueen kanssa nähtiin olennaisena 
asiana, minkä lisäksi työryhmässä katsottiin tarvittavan laajaa osaamista. 
 
Käytiin keskustelu ryhmän roolista, toiminnasta, toimivuudesta sekä 
optimaalisesta jäsen-määrästä. Keskustelussa tuotiin myös esille 
kolmannen sektorin merkitys ja sen työryhmä-työskentelyyn osallistuminen 
sekä mahdollisuus kutsua vierailevia asiantuntijoita työryhmän kokouksiin. 
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Päätös Palveluohjaustyöryhmä linjasi, että työryhmän runkoa supistetaan ja 
rungon ympärille kokouksiin kutsutaan tarvittavat asiantuntijat riippuen 
kokouksen asialistasta. 
 
Rungon muodostavat kaksi luottamushenkilöä, sivistys- ja 
hyvinvointijohtaja (sihteeri), vapaa-aikapalvelupalvelupäällikkö sekä 
varhaiskasvatusjohtaja. Työryhmän puheenjohtajuus vaihtelee 
vuorotteluperiaatteella Virolahden ja Miehikkälän luottamushenkilöiden 
välillä. 

 __________  
 
 
 
KhMi 27.09.2021 § 147    
46/00.01.02.00/2021    
 

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää luottamushenkilöedustajan ja hänen varaedustajan 

nimeämisestä Kaakon kaksikon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
työryhmään. 
 

Päätös Kunnanhallitus päätti valita luottamushenkilöedustajaksi Tarja Alastalon ja 
hänen varaedustajaksi Sari Heinon Kaakon kaksikon hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen työryhmään. 

 __________
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Padel-kenttäaloite 
 
KhMi 27.09.2021 § 148    
18/10.03.01.02.00/2021    
 
 

 
Miehikkälän nuorisovaltuusto on 10.9.2021 jättänyt aloitteen padel-kentän 
rakentamisesta Miehikkälään. 
 
Padel on tenniksen kaltainen, 2-4 henkiön kesken pelattava mailapeli. 
Suurimpana eroavuutena tennikseen ovat mailan koko ja kenttä. Padelin 
suorio on ollut viime vuosina suuressa kasvussa ympäri maailmaa, myös 
Suomessa padel-kenttiä on rakennettu useita satoja. Harrastajia tällä 
hetkellä Suomessa on noin 10 000 ja määrä on kasvussa.  
 
Padel on kuluttajaystävällinen laji sen yksinkertaisuuden ja matalien 
kustannusten ansiosta. Padel-kentän rakentaminen olisi oiva lisä kunnan 
liikuntamahdollisuuksiin ja loistava lisäämään kuntalaisten terveyttä. Padel-
kenttiäon jo rakennettu ympäri Kymenlaaksoa mm. Haminaan ja Kotkaan. 
Miehikkälän nuorisovaltuusto ehdottaakin, että Miehikkälän kunta 
rakennuttaisi Padel-kentän myös Miehikkälään. Optimaalinen sijainti 
tällaiselle kentälle voisi olla nykyisen koulukeskuksen ympäristössä. 
 
Yksi padel-kenttä kustantaa n. 20 000 - 40 000 €. 
 

Valmistelija / esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä aloitteen tiedoksi ja siirtää sen 
kuntatekniikan lautakunnan käsiteltäväksi. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Ilmoitusasiat 
  
KhMi 27.09.2021 § 149    
      
 

 
Toimielimelle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoitus, 3 kpl 

 
2. Miehikkälän nuorisovalutuuston pöytäkirja 7.9.2021 

 
3. Saapuneet pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet: 

 
- Kymenlaakson liitto, Edustajainkokous 6.9.2021 
- Kymenlaakson liitto, Maakuntavaltuusto 6.9.2021 
- Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Yhtymäkokous 

9.9.2021 otteet; 
§ 21; Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan 
valinta toimikaudelle 2021-2025 
§ 22; Yhtymähallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä 
yhtymähallituksen puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan ja 2. 
varapuheenjohtajan valinta toimikaudelle 2021-2024 
§ 23; Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta sekä 
tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan valinta 
toimikaudelle 2021-2025 

 
4. SEB, Omaisuusluettelo elokuu 2021 

 
5. Kymenlaakson Pelastuslaitos, 13.9.2021; Talousarvio 2022 

 
6. Oikeusministeriö, 17.9.2021; Kunnille vuoden 2021 kuntavaaleista 

aiheutuneista vaalimenoista suoritettava kertakorvaus 
 

7. Kymsoten palvelusopimuksen kuntaraportointi, elokuu 2021 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Toimielin merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 144, § 146, § 147 

 

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: § 145, § 148, § 149 

 

Muutoksenhakukielto 

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

 


