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Ptk tark. 
 
 

Miehikkälän kunnanhallitus 

 
Aika 22.11.2021 klo 15:00 - 22:25 
 
Paikka Kunnanvirasto 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

 
§ 173 Edustajan nimeäminen Kotkan-Haminan seudun 

koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 16.12.2021 
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§ 174 Kymsoten yhtymävaltuuston syyskokouksen siirtäminen ja 
talousarvion 2022 hyväksyminen 
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§ 175 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja 
rakentamislaiksi 
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§ 176 Ensiasunnon hankinta-avustuksen myöntäminen 8 

§ 177 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 - 2024 
taloussuunnitelman hyväksyminen 

10 
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Ptk tark. 
 
 

 
Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 

 
Läsnä Alastalo Tarja 15:00 - 22:25 puheenjohtaja  
 Hallikainen Jukka 15:00 - 22:25 varapuheenjohtaja  
 Heino Sari 15:00 - 22:25 jäsen  
 Laapas Asko 15:00 - 22:25 jäsen  
 Rikkola Riitta 15:00 - 22:25 jäsen  
 Salmela Joonas 15:00 - 22:25 jäsen  
 Suoknuuti Kari 15:00 - 22:25 jäsen  

 
Muu Heinonen Jari 15:00 - 22:25 kunnanvaltuuston pj.  
 Astola Matti 15:07 - 22:25 kunnanvaltuuston 1. vpj.  
 Kallio Heikki 15:00 - 22:25 kunnanvaltuuston 2. vpj. Teams 
 Ylönen Arto 15:00 - 22:25 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä  
 Uski Markku 15:00 - 22:25 tekninen johtaja  
 Silander Outi 16:15 - 17:46 varhaiskasvatusjohtaja  
 Hyttinen Auli 16:15 - 17:46 sivistys- ja hyvinvointijohtaja  
 Haapala Anu 17:45 - 19:47 museonjohtaja  
 Koskela Otto 17:25 - 18:20 hallintojohtaja  

 
 
 

 
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. 

   
Päätösehdotus (kj) Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Hallikaisen ja 

Sari Heinon. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Ptk tark. 
 
 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Tarja Alastalo Arto Ylönen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

173 - 177 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus Miehikkälä, 24.11.2021 
 
 
  
  Jukka Hallikainen  Sari Heino 

 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

Miehikkälän kunnanvirasto 30.11.2021  
 
  
 
  Marja Kauppila 
  Toimistosihteeri 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 173 22.11.2021 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
Edustajan nimeäminen Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 
16.12.2021 
 
KhMi 22.11.2021 § 173    
42/00.06.01/2021    
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 

 
 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on pyytänyt 

Miehikkälän kuntaa nimeämään edustajan ja varaedustajan 16.12.2021 
pidettävään yhtymäkokoukseen. 

 
 Aiemmin edustajana on toiminut Riitta Rikkola ja varaedustajana Jani Kor-

pela. 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää edustajan nimeämisestä. 
 

Päätös Kunnanhallitus päätti nimetä edustajaksi Riitta Rikkolan ja varaedustajaksi 
Jani Korpelan Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän 
yhtymäkokoukseen. 

 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 174 22.11.2021 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
Kymsoten yhtymävaltuuston syyskokouksen siirtäminen ja talousarvion 2022 hyväksyminen 
 
KhMi 22.11.2021 § 174    
43/00.06.01/2021    
 
 
Valmistelija Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen 

 
Kymsoten perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymävaltuuston on 
syyskokouksessaan viimeistään marraskuussa (1) hyväksyttävä seuraavan 
vuoden talousarvio sekä vähintään kolmea vuotta koskeva 
taloussuunnitelma. 
 
Samainen kohta on Kymsoten hallintosäännössä (7 §). 
 
 
Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 11.11.2021 kirjattiin Talousarvion 
2022 jatkokäsittelyn osalta (266 §) seuraavasti: 
 
Päätettiin lähettää jäsenkunnille kirjallinen pyyntö, että kuntayhtymän 
talousarvio 2022 osalta voidaan vahvistaa perussopimuksesta ja 
hallintosäännöstä poiketen joulukuun 2021 aikana. 
 
Päätettiin esittää yhtymävaltuuston puheenjohtajalle, että yhtymävaltuusto 
kokoontuu käsittelemään ja vahvistamaan kuntayhtymän talousarvion 
vuodelle 2022 perjantaina 17.12.2021. 
 
 
Jäsenkuntaneuvotteluissa on myöskin esitetty näkökantoja, että 
kuntayhtymä käsittelisi talousarviota vuodelle 2022 vasta joulukuussa. 
 
Ongelman nyt aiheuttaa kuntayhtymän perussopimuksen säännös siitä, 
että talousarviokokonaisuus tulisi hyväksyä marraskuussa. 
 
Kuntalaki mahdollistaa (KuntaL 110 §) mahdollistaa talousarvion käsittelyn 
ja hyväksymisen valtuustossa vuoden loppuun mennessä. 
 
Kymsoten hallituksen kokouksessa 11.11.2021 asiasta keskusteltiin ja 
tehtiin päätös em. asiasta.  Keskusteluun osallistui myös yhtymävaltuuston 
puheenjohtajisto. 
 
Näkemys näyttäisi siis olevan kuntayhtymän talousarvion 2022 käsittelyn 
osalta se, että kuntayhtymän valtuuston syyskokous siirrettäisiin 
joulukuulle ja että talousarvio kalenterivuodelle 2022 hyväksyttäisiin 
vuoden 2021 loppuun mennessä. 
 
Edellä todetun johdosta kuntayhtymä, kuntayhtymän hallituksen 
puheenjohtaja ja kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja esittävät 
Kymsoten jäsenkunnille, että 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 174 22.11.2021 
 

 

 
1) perussopimuksesta poiketen kuntayhtymän talousarvio 

kalenterivuodelle 2022 voitaisiin hyväksyä valtuuston kokouksessa 
vuoden 2021 loppuun mennessä, koska kuntalaki mahdollistaa sen ja 
että 

2) jäsenkuntien kaupungin/kunnanhallitukset käsittelisivät asian 
mahdollisimman pian ja hyväksyisivät edellä mainitut asiat. 

 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että perussopimuksesta poiketen Kymsoten 
talousarvio kalenterivuodelle 2022 voidaan hyväksyä yhtymävaltuuston 
kokouksessa vuoden 2021 loppuun mennessä. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 175 22.11.2021 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi 
 
KhMi 22.11.2021 § 175    
45/00.06.00/2021    
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 

 
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uudella 
kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva 
maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samassa 
yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Lausuntoa 
pyydetään 7.12.2021 mennessä. 
 
Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 
alussa. Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia 
maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloaikana ja myös näköpiirissä oleva 
kehitys haastaa uusiin toimiin. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla 
parannettaisiin sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen 
hallitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi, 
luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, rakentamisen laadun 
parantamiseksi sekä alueiden käytön ja rakentamisen päätösten ja 
tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden mahdollistamiseksi. 

  
 Lakiluonnos on luettavissa lausuntopalvelussa. 

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

 
Päätösehdotus Miehikkälän kunnanhallitus toteaa lausuntonaan ympäristöministeriön 

luonnoksesta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi 
laeiksi seuraavaa. 
 
Kunnanhallitus katsoo, että lakikokonaisuus on kuntien ja maakuntien 
kannalta niin oleellinen, että kaikkia osapuolia on syytä kuulla huolella. 
Tarvittavien muutosten ja havaittujen ongelmien osalta kunnanhallitus 
viittaa Suomen Kuntaliitto ry:n antamaan kattavaan lausuntoon 
lakipaketista eikä ala niitä omassa lausunnossaan erikseen erittelemään. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=17b78d7d-ad1b-41fb-8b5b-a9e7e0c798fd
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Miehikkälän kunnanhallitus § 176 22.11.2021 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
Ensiasunnon hankinta-avustuksen myöntäminen 
 
KhMi 22.11.2021 § 176    
41/02.05.01.02/2021    
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 

 
 Kunnanvaltuusto 18.12.2017 § 60 hyväksynyt säännön, jolla myönnetään 

4.000 euron avustus 18-39-vuotiaille henkilöille Miehikkälän kunnan alu-
eelta hankittuun tai hankittavaan ensiasuntoon. 

 
 Vuoden 2021 talousarviossa on ko. tarkoitukseen varattu 16.000 euron 

määräraha. Ilmoitus kunnan nettisivuilla pysyvästi nähtävillä. Ensiasunnon 
hankinta-avustusta vuodelle 2021 tulee hakea 31.10.2021 mennessä Mie-
hikkälän kunnanhallitukselta. 

 
 Avustushakemus käsitellään mahdollisimman pian sen saapumisen jäl-

keen ja maksetaan, kun kunnanhallituksen päätös on lainvoimainen.  
 
 Avustuksen ehdot ovat: 
 
 1. Avustusta myönnetään 18 - 39 -vuotiaille henkilöille. 
 
 2. Avustuksen myöntää kunnanhallitus. Avustuksen suuruus on 4.000 €/ta-

lous. 
 
 3. Avustusta myönnetään vain Miehikkälän kunnan alueelta hankittuun tai 

hankittavaan ensiasuntoon. Asunnon on oltava hakijan tai puolison ensim-
mäinen omaksi hankkima asunto.  Avustusta myönnetään perhesuhteista 
riippumatta vain yksi avustus/asunto. Avustus on aina saajalle veronalaista 
tuloa.   

 
 4. Avustusta myönnetään osakehuoneiston tai omakotitalon hankintaan tai 

omakotitalon rakentamiseen. 
 
 5. Avustettavan asunnon on oltava laatutasoltaan nykyiselle asumiselle 

asetettujen laatuvaatimusten mukainen. Asumisväljyyden on oltava vähin-
tään 20 huoneistoalan m² täysi-ikäistä henkilöä kohti. Varusteisiin tulee 
kuulua lämpö, vesi, jätevesi ja sähkö. Haettaessa avustusta peruskorjausta 
edellyttävään kiinteistöön, tulee hankkia rakennustarkastajan lausunto 
asunnon korjauskelpoisuudesta. 

 
 6. Avustuksen maksamisen edellytyksenä osakehuoneiston tai omakotita-

lon hankinnassa on, että omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Omakotitalon 
rakentamisen yhteydessä avustus maksetaan, kun rakennustyötä on suori-
tettu vähintään 20 %. 

 
 7. Avustusta voidaan hakea avustusvuotta enintään yhtä vuotta vanhem-

paan asunnonhankintaan. Vuoden 2021 avustus maksetaan hakemuksen 
perusteella ja edellytyksenä on, että hakija on kirjoilla Miehikkälässä 
1.1.2021. 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 176 22.11.2021 
 

 

 
 8. Mikäli avustus maksetaan harhaanjohtavien tietojen perusteella, on 

avustuksen saajan palautettava avustus. Mikäli avustuksen maksamisessa 
esiintyy ristiriitaisuuksia, ratkaisee asian kunnanhallitus. 

  
 Hanna-Riikka Kupla on jättänyt ensiasunnon hankinta-avustushakemukset 

kunnanhallitukselle. 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää ensiasunnon hankinta-avustuksen Hanna-
Riikka Kuplalle. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkitään, että Jari Heinonen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi 
(sukulainen). 

 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 177 22.11.2021 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman hyväksyminen 
 
KhMi 22.11.2021 § 177    
7/02.02.00/2021    
 
 
Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, p. 040 199 2146 

 
 Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy-

väksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huo-
mioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväk-
symisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma 
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi 
on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.  

 
 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-

strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talous-
arviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toimin-
nan ja talouden tavoitteet. 

 
 Toimialajohtajat esittelevät toimialansa talousarviot. Talousarviota on tar-

koitus päivittää käyttötalouden, investointien ja rahoituksen osalta kunnan-
hallituksen käsittelyn pohjalta.  

 
 Kunnanhallitus tekee kokouksessaan 7.12.2021 esityksensä kunnanval-

tuustolle talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022 - 2024. 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion 2022 valmistelun tilanteen tiedoksi 
ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun. Kunnanhallitus tekee 
kokouksessaan 7.12.2021 esityksensä kunnanvaltuustolle talousarviosta 
2022 ja taloussuunnitelmasta 2022 - 2024. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 173, § 176 

 

 

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: § 174, § 175, § 177 

 

Muutoksenhakukielto 

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

 


