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Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Alastalo Tarja 18:00 - 21:12 puheenjohtaja  
 Heino Sari 18:00 - 21:12 jäsen  
 Rikkola Riitta 18:00 - 21:12 jäsen  
 Salmela Joonas 18:00 - 21:12 jäsen  
 Suoknuuti Kari 18:00 - 21:12 jäsen  
 Suomalainen Tuula 18:00 - 21:12 varajäsen  
 Pakkanen Raimo 18:00 - 21:12 varajäsen  
 Taina Kati 18:00 - 18:35 varajäsen § 178 

 
Muu Heinonen Jari 18:00 - 21:12 kunnanvaltuuston pj.  
 Astola Matti 18:00 - 21:12 kunnanvaltuuston 1. 

vpj. 
 

 Kallio Heikki 18:00 - 21:12 kunnanvaltuuston 2. 
vpj. 

Teams 

 Ylönen Arto 18:00 - 21:12 esittelijä, 
pöytäkirjanpitäjä 

 

 Uski Markku 19:50 - 20:00 tekninen johtaja § 179 -180 
 
Poissa Hallikainen Jukka 18:00 - 21:12 varapuheenjohtaja  
 Laapas Asko 18:00 - 21:12 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. 

 
Päätösehdotus (kj) Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Kari Suoknuutin ja 

Joonas Salmelan. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Allekirjoitukset 
 
 
 Tarja Alastalo                    Riitta Rikkola  Arto Ylönen 
 puheenjohtaja                    puheenjohtaja § 178           pöytäkirjanpitäjä 
 pöytäkirjanpitäjä § 186 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

178 - 193 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus Miehikkälä, 9.12.2021 
 
 
  
  Kari Suoknuuti  Joonas Salmela 

 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

Miehikkälän kunnanvirasto 14.12.2021  
 
  
 
  Marja Kauppila 
  Hallintosihteeri 

 



 
MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2021  4 
 
Miehikkälän kunnanhallitus § 178 07.12.2021 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 15.11. - 31.12.2021 
 
KhMi 07.12.2021 § 178    
44/00.06.02/2021    
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 
 
Liite 1 Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä 

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit toimitetaan 15.11. - 31.12.2021.  
Vaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen tammikuussa 2022 ja 
valtuuskunta kokoontuu helmikuussa järjestäytymiskokoukseen. 

Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 
varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan 
valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka 
suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja 
varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta 
valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Valtuuskunnan vaalit toimitetaan 
kuntavaalivuonna 15.11-31.12. 

Valtuuskunnan vaalit toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat samat kuin 
eduskuntavaalien vaalipiirit.  

Valtuuskunnan 66 paikkaa jaetaan vaalipiirien kesken niiden 
asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukasluku määräytyy vaaleja 
edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä väestötietojärjestelmässä 
olevien tietojen mukaan. Miehikkälän asukasluku on 1868 . 

Kuntaliiton jäsenkunnat suorittavat Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 15.11–
31.12.2021 välisenä aikana kussakin kunnassa tapahtuvalla päätöksente-
komenettelyllä. Vaalit ovat suljetut suhteelliset listavaalit. Kunnalla on vaa-
leissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä. Asukasluku määräytyy 
30.11.2020 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Kunta voi 
jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle.   

Vaalien tulos määräytyy käyttäen laskentamenetelmänä soveltuvin osin 
vaalilain mukaista suhteellista vaalitapaa. Vaalien tulosta laskettaessa eh-
dokkaat tulevat valituksi ehdokaslistalta siinä järjestyksessä kuin heidät on 
asetettu ehdokaslistalle. Kukin ehdokas saa listansa äänimäärän perus-
teella vertausluvun. Valituksi tulee vertauslukujen suuruusjärjestyksessä 
niin monta ehdokasta kuin valittavia on vaalipiirissä. 

Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Varajäseniksi valitaan varsinaisiksi 
jäseniksi valittavien jälkeen seuraavaksi korkeimmat vertausluvut saaneet 
ehdokkaat. 

Valtuuskunnan tasauspaikat määräytyvät ehdokaslistojen saamien ääni-
määrien perusteella siten, että valtuuskunnan vaalien jäsenäänestyksessä 
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määräytynyt vaalitulos saatetaan vastaamaan ehdokaslistojen vaalipii-
reissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä. 

Valtuuskunnan vaalilautakunta päättää valtuuskunnan tasauspaikoista 
noudattaen Kuntaliiton sääntöjen ja valtuuskunnan vaalijärjestyksen mää-
räyksiä sekä vahvistaa valtuuskunnan vaalien tuloksen tammikuussa 2022. 
Vaalilautakunta ilmoittaa viipymättä vaalien tuloksen valtuuskuntaan vali-
tuille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton jäsenkunnille. 

Kunnanhallituksessa olisi hyvä tavoitella yksimielistä päätöstä siitä, miten 
kunnan äänet jaetaan eri ehdokaslistoille, koska tällöin parhaiten voidaan 
huomioida valtuuston poliittiset voimasuhteet. Mikäli asiassa ei saavuteta 
yksimielisyyttä, kukin kunnanhallituksen jäsen päättää mille ehdokaslistalle 
antaa äänensä.  

Ehdokaslistojen saamat äänimäärät sekä tyhjät ja hylätyt äänimäärät syö-
tetään vaalijärjestelmään kunnan saaman linkin kautta.  

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan 
vaalin, jossa äänen voi antaa Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen 
yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. 

 
Asian käsittely Keskustelun perusteella kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan ja esitti, 

että kunnanhallitus päättää yksimielisesti valtuuston poliittiset 
voimasuhteet huomioiden äänien jakautumisesta seuraavaa: 

 
 ehdokaslista 2 1082 ääntä 
 ehdokaslista 4   197 ääntä 
 ehdokaslista 5     98 ääntä 
 ehdokaslista 8     98 ääntä 
 ehdokaslista 9   393 ääntä 
  
 
 Merkitään, että  
 

1. Tarja Alastalo jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi (valtuuskunnan 
vaalien ehdokkaana). Kunnanhallitus valitsi puheenjohtajaksi Riitta 
Rikkolan. 

  
2. Raimo Pakkanen jääväsi itsensä (lähisukulainen valtuuskunnan vaalien 

ehdokkaana). Kati Taina saapui varajäsenenä (Tarja Alastalo) 
kokoukseen. 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Kunnanjohtajan erityistoimivallan vahvistaminen ja jatkaminen 24.1.2022 asti 
 
KhMi 07.12.2021 § 179    
52/00.01.01.03/2021    
 
 
Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146 

 
Kaakon kaksikon hallintosääntö 
Kaakon kaksikon hallintosäännössä on liite, jota sovelletaan kuntaa 
koskevissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä näihin 
valmistautumisessa. Kaakon kaksikon hallintosäännön liitteen § 2 mukaan 
häiriötilanteilla tarkoitetaan sellaisia tapahtumia, tilanteita ja olosuhteita, 
jotka edellyttävät tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä ja 
toimivaltuuksia kunnan johtamisessa tai kunnan palveluiden 
järjestämisessä ja tuottamisessa taikka muussa kunnan toiminnassa.  
 
Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kunnanjohtaja voi käyttää 
normaaliolojen hallintosäännössä määrätystä toimivallasta poikkeavaa 
toimivaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen 
normalisoimiseksi silloin, kun asia koskee toimenpiteiden 
yhteensovittamista kunnan toimialueiden ja yksiköiden kesken, 
taloudellisten tai henkilöstövoimavarojen suuntaamista, viestintää tai 
muuta häiriötilanteen hoitamiseksi tarpeellista päätöstä tai toimenpidettä. 
Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kunnanhallitus.  
 
Kiireellisessä tapauksessa erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää 
kunnanjohtaja häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä, minkä jälkeen 
kunnanjohtajan päätös annetaan viipymättä kunnanhallituksen 
vahvistettavaksi. 
 
Erityistoimivallan käyttöä jatketaan siihen saakka, kunnes kunnanhallitus 
päättää sen käyttämisen lakkauttamisesta tai päättää jättää vahvistamatta 
tai kumoaa kunnanjohtajan tekemän käyttöönottopäätöksen. 
 
 
Alueellinen tautitilanne ja häiriötilanteen tunnusmerkistö (1.12.2021) 
Tilanne Kymenlaaksossa on epidemia-ajan heikoin ja päivittäiset 
tartuntamäärät ovat pysyneet korkeina. Kymenlaakso on koronaviruksen 
leviämisalue. 
 
Kahden viimeisimmän viikon aikana ajalla 16.-29.11.2021 
Kymenlaaksossa on todettu 325 uutta koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuus 
100 000 asukasta kohti on noin 200.  
 
Koronavirustapauksia on ollut kaikissa alueen kunnissa. Merkittävä osa 
viimeisten kahden viikon tartunnoista on todettu Kouvolassa, 230 uutta 
tartuntaa. Kotkassa tartuntoja on ollut 68. Muissa Kymenlaakson kunnissa 
kussakin on ilmennyt 1-15 tartuntaa. 
 
Tartuntoja esiintyy tällä hetkellä kaikissa ikäryhmissä. Suurin tartunnan 
lähde on edelleen samassa taloudessa asuva (22,5 %). Muita merkittäviä 
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tartunnan lähteitä ovat olleet peruskoulut (11,1 %), muu lähipiiri (10,8 %), 
yleisötilaisuudet (10,8 %), työpaikat (6,2 %) ja harrastukset (5,5 %).  
 
Koronanäytteistä positiivisia on 5,2 %. Tartunnanjäljitys onnistuu noin 80 
prosenttisesti, mutta suuret tartuntamäärät ovat pakottaneet Kymsoten 
priorisoimaan tartunnanjäljitystä THL:n ohjeiden mukaan. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että jäljitetään tartunnan saaneen lähipiiri sekä 
tarkemmalla tasolla lisäksi suuren riskin altistukset. Tällaisia ovat mm. 
sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköt. Tartunnanjäljityksen ohella myös 
infektiolääkäreiden tekemien eristys- ja karanteenipäätösten tekeminen on 
ruuhkautunut. 
 
Viimeisten viikkojen ajan myös sairaalahoidettavien potilaiden määrä on 
pysynyt epidemia-ajan korkeimpana. Sairaalahoidossa on ollut potilaita 
hieman kymmenen molemmin puolin useamman viikon ajan. 
 
Kaakon kaksikon valmiusjohtoryhmä on kokoontunut 2.12.2021, todennut 
hallintosäännössä määritellyn häiriötilanteen tunnusmerkistön täyttyvän ja 
esittänyt yksimielisesti kunnanjohtajan erityistoimivallan käyttöönottoa 
asian kiireellisyyden johdosta, minkä johdosta erityistoimivalta on otettu 
käyttöön. 
 
Erityistoimivallan nojalla sekä Virolahden että Miehikkälän kunnanjohtajat 
ovat päättäneet määräaikaisesta etätyömääräyksestä, minkä lisäksi 
Virolahden kunnanjohtaja on päättänyt määräaikaisesta velvoittavasta 
maskin käytöstä Kaakon kaksikon varhaiskasvatuksen ja opetustoimen 
henkilöstölle sekä näissä toimiyksiköissä vieraileville henkilöille. Päätökset 
on tehty Kymsoten sekä alueellisen koronakoordinaatioryhmän 
asiantuntemukseen, tilannekuvaan ja suosituksiin perustuen. 
 
 
Arvio tulevasta kehityksestä 
Tautitilanne ei suurella todennäköisyydellä tule helpottamaan joulua 
kohden - päinvastoin - ellei uusia rajoitustoimenpiteitä tehdä. ESAVI:n 
rajoitukset ovat joka tapauksessa mitoitettu ensi vuoden puolelle. Tällä 
hetkellä suurta epävarmuutta luo myös Omikron-virusvariantti, jonka 
käyttäytymistä ei toistaiseksi voida luotettavasti arvioida. 
 
Kunnalla tulisi edelleen olla kyky vastata nopeasti muuttuvaan 
tautitilanteeseen, jos tarve vaatii. Kunnanjohtajan erityistoimivallan 
käyttöönotto 2.12.2021 on ollut päätösten kiireellisyyden näkökulmasta 
perusteltu toimenpide ja myös erityistoimivallan jatkaminen on perusteltua 
varautumisen/valmistautumisen näkökulmasta, sillä häiriötilanne alueella 
tulee jatkumaan. 
 
Seuraava kunnanhallituksen kokous on tavoitteena pitää 24.1.2022. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanjohtajan 2.12.2021 
käyttöönottaman eritystoimivallan ja päättää jatkaa erityistoimivaltaa 
24.1.2022 asti. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Kunnanjohtajan erityistoimivallan nojalla tehdyn päätöksen § 21 vahvistaminen 
 
KhMi 07.12.2021 § 180    
53/00.01.01.03/2021    
 
 
Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146 

 

Kaakon kaksikon hallintosääntö 
Kaakon kaksikon hallintosäännössä on liite, jota sovelletaan kuntaa 
koskevissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä näihin 
valmistautumisessa. Kaakon kaksikon hallintosäännön liitteen § 2 mukaan 
häiriötilanteilla tarkoitetaan sellaisia tapahtumia, tilanteita ja olosuhteita, 
jotka edellyttävät tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä ja 
toimivaltuuksia kunnan johtamisessa tai kunnan palveluiden 
järjestämisessä ja tuottamisessa taikka muussa kunnan toiminnassa.  
 
Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kunnanjohtaja voi käyttää 
normaaliolojen hallintosäännössä määrätystä toimivallasta poikkeavaa 
toimivaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen 
normalisoimiseksi silloin, kun asia koskee toimenpiteiden 
yhteensovittamista kunnan toimialueiden ja yksiköiden kesken, 
taloudellisten tai henkilöstövoimavarojen suuntaamista, viestintää tai 
muuta häiriötilanteen hoitamiseksi tarpeellista päätöstä tai toimenpidettä. 
Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kunnanhallitus.  
 
Kiireellisessä tapauksessa erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää 
kunnanjohtaja häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä, minkä jälkeen 
kunnanjohtajan päätös annetaan viipymättä kunnanhallituksen 
vahvistettavaksi. 
 
Päätös etätyömääräyksestä 7.12. - 31.12.2021 (§ 35/2021) 
Kaakon kaksikon valmiusjohtoryhmä on kokoontui 2.12.2021, totesi 
hallintosäännössä määritellyn häiriötilanteen tunnusmerkistön täyttyvän ja 
esitti yksimielisesti kunnanjohtajan erityistoimivallan käyttöönottoa asian 
kiireellisyyden johdosta, minkä johdosta erityistoimivalta on otettiin 
käyttöön. 
 
Erityistoimivallan nojalla Miehikkälän kunnanjohtaja päätti seuraavasti: 
 
” Määrään kunnanjohtajan erityistoimivallan nojalla, että kaikki Miehikkälän  
työyksiköissä työskentelevät henkilöt siirtyvät etätöihin työtehtävien niin 
salliessa. Arvion työtehtävien sallivuudesta tekee työyksikön esimies. 
 
Päätös on voimassa aikavälillä 7.12.2021 - 31.12.2021 ja se viedään 
vahvistettavaksi kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen 7.12.2021.” 
 

 
Esittelijä Tekninen johtaja Markku Uski 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanjohtaja Arto Ylösen 

erityistoimivallan nojalla tekemän päätöksen § 21/2021. 
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Talousarviomuutokset vuodelle 2021 
 
KhMi 07.12.2021 § 181    
20/02.02.00/2021    
 
 
Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146 

 
Hallintosäännön 64 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset 
talousarviovuoden aikana.  
 
Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain 
poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle 
ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta. 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 
 seuraavat talousarvion 2021 muutokset: 
 
 2 RAHOITUS 
  
 60 Rahoitus 
  
 6000 Rahoitus 
 
 
  VEROTULOT 
 
  Tulojen muutos 
   

Tili Verolaji TA2021 Uusi TA2021 Muutos 

5000 Kunnan tulovero 4 733 000 € 4 735 000 +2000 € 

5200 Osuus yhteisöverosta 1 002 000 € 1 154 000 +152 000 € 

5100 Kiinteistövero 500 000 € 477 000 -23.000 € 

 
Muutosesitys perustuu Kuntaliiton viimeisimmän (9/2021) veroennustekehi-
kon arvioon vuoden 2021 verotuloista. 

 
   
  VALTIONOSUUDET  
 
  Tulojen muutos 
 

Tili Valtionosuudet TA2021 Uusi TA2021 Muutos 

5750 Peruspalveluiden VO 5 296 100 5 293 000 -3100 € 

5760 Verotuloihin perustuva VO 1 838 000 1 838 000 ‒ 

5780 Opetus ja kulttuuritoimen VOS -380 600 -405 800 -25.200 € 

5850 Muut valtionosuudet  1 223 200 1 233 800 +10.600 

 



 
MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2021  11 
 
Miehikkälän kunnanhallitus § 181 07.12.2021 
 

 

 
Muutosesitys perustuu kunnan saamiin ja kunnanhallituksen hyväksymiin 
valtionosuuspäätöksiin vuodelta 2021. 

   
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 



 
MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2021  12 
 
Miehikkälän kunnanhallitus § 177 22.11.2021 
Miehikkälän kunnanhallitus § 182 07.12.2021 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelman hyväksyminen 
 
KhMi 22.11.2021 § 177  
  
 
 
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. 
 __________  
 
 
KhMi 07.12.2021 § 182    
7/02.02.00/2021    
 
Liite 2 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelma 
 
 
Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146. 

 
 
Miehikkälä lähtee vuoteen 2022 ja taloussuunnitelmakaudelle haastavassa 
tilanteessa ja hyvin epävarman informaation varassa. Koronatilanne ei ole 
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odotuksista huolimatta edelleenkään helpottanut ja tulee valitettavasti 
vaikuttamaan kunnan toimintaan ja talouteen myös vuonna 2022. 
 
Ylivoimaisesti keskeisimmät epävarmuustekijät liittyvät kuitenkin sote-
kustannuksiin, joiden osuus kunnan vuoden 2022 talousarvion kaikista 
toimintamenoista on yli 40 %. 
 
Sote-kustannukset ja hyvinvointialueuudistus 
Miehikkälän Kymsoten kokonaisbudjetti on tälle vuodelle 7,56 miljoonaa 
euroa. Kymsoten viimeisimmän jäsenkuntiin toimittaman ennusteen 
(10/2021) mukaan Miehikkälän vuoden 2021 sote-laskutus tulee 
kasvamaan 1,27 miljoonaa euroa eli noin 16,8 % budjetoitua 
korkeammaksi. Kymsoten viimeisin esitys kuntien vuoden 2022 sote-
rahoitusosuuksista perustui vuoden 2021 ennustetasoon. Kymsote päättää 
budjetistaan poikkeuksellisesti vasta myöhemmin joulukuussa, mutta 
Miehikkälä ei voi hyväksyä vuoden 2021 ennustetasoa rahoituksen 
pohjana ennen kuin jäsenkuntien laskutuksen oikeellisuus on voitu 
varmistaa. Toistaiseksi avoimesta rahoitusraamista johtuen Miehikkälän 
sote-menoiksi budjetoidaan tässä vaiheessa palvelusopimustason 2021 
päälle tehtävä 2,6 %:n rahoitusosuuden korotus. 
 
Sote-kustannusten kasvu ei ole Miehikkälän haaste ainoastaan ensi 
vuonna, sillä kuntien hyvinvointialueelle siirtyvät menot määräytyvät 
vuosien 2021 ja 2022 kustannustason mukaisesti. Siirtynyt kustannustaso 
leikkaa kunnan verotulo- ja valtionosuusrahoitusta pysyvästi vuodesta 
2023 alkaen. Tämän vuoksi olisi erityisen tärkeää, että kuntien talous olisi 
tasapainossa ennen hyvinvointialueen toiminnan käynnistymistä - varsinkin 
sote-kustannusten osalta. 
 
1.1.2023 Miehikkälästä tulee siirtymään osa henkilöstöstä 
hyvinvointialueelle. Käytännössä Miehikkälä toimii työnantajana 
tukipalveluhenkilöstölle (ravinto- ja puhtauspalvelut sekä kiinteistönhoito), 
joista osa siis on siirron kohteena. Lisäksi Virolahden kunnan 
järjestämisvastuulla olevasta sivistystoimesta uudelle työnantajalle siirtyy 
osittain Miehikkälän kouluihin työtä tekevä koulukuraattori. Alustavan 
arvion mukaan Kunilan keittiöltä siirtyy aterioiden lisäksi 5-6 työntekijää 
hyvinvointialueelle. Tällä on merkittävä vaikutus oman keittiötoiminnan 
(koulut, varhaiskasvatus) järjestämisen mielekkyyteen sekä 
keittiötoiminnan yksikkökustannuksiin.  
 
Ravintopalveluhenkilöstön lisäksi hyvinvointialueelle siirtynee 1-3 
Miehikkälän sote-kiinteistöistä vastaavaa siistijää ja mahdollisesti yksi 
kiinteistönhoitaja.  
 
Talouden soputtamistarve 
Sote-kustannukset ja koronatukien päättyminen aiheuttavat Miehikkälälle 
välttämättömän talouden sopeuttamistarpeen. Ensisijainen keino on pitää 
sote-kustannukset kohtuullisina, mutta sopeuttamista joudutaan tekemään 
myös omissa käsissä olevin keinoin. Käyttötalouden puolella 
tasapainotusta tulee tehdä tulopuolen (verotus) lisäksi myös menopuolta 
karsimalla. Haasteena on yhteinen palvelutuotanto Virolahden kunnan 
kanssa sekä ohut työnantajaorganisaatio, jotka rajaavat mahdollisuuksia 
menojen tasapainottamisessa. 
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Sopeuttaminen tulisi joka tapauksessa aloittaa vuonna 2022 ja 
toimenpiteitä - etenkin menojen sopeuttamista - tulisi jaksottaa useammalle 
vuodelle. Lopullista sopeuttamistarvetta on tämänhetkisen informaation 
pohjalta mahdotonta arvioida, mutta suunnitelma käyttötalouden 
sopeuttamistoimista tulisi laatia toimialakohtaisesti viimeistään ensi vuoden 
alkupuolella. 
 
Väestö 
Väestönkehitys on ollut loivasti laskeva vuoden 2021 aikana. 
Väestönkehitykseen vaikuttaa olennaisesti se, että luonnollinen 
väestönlisäys on negatiivinen eli kuolleisuus on korkeammalla tasolla kuin 
syntyvyys. 
 
Vuoden kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on kuntaan 
syntynyt jo kahdeksan lasta ja arvio vuoden 2021 syntyvyydestä on 15 
lasta. Syntyvyyden osalta trendi poikkeaa merkittävästi aiemmista 
vuosista. Positiivista trendimuutosta tarvitaan jatkossakin, että Miehikkälän 
väkiluku kehittyy suotuisasti seuraavia vuosien aikana. 
 
Rahoitus ja lainamäärä 
Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on 1,07 M€, investointimenot ovat 
707 000 € ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 564 600 euroa. Jotta 
kunnan maksuvalmius pidetään hyvällä tasolla, niin investointeja tulee 
rahoittaa 500 000 €:n verran joko nostamalla talousarviolainaa tai 
lyhytaikaisia kuntatodistuksia. Tämä sisältää olettamuksen, että 
investoinnit ja käyttömenot toteutuvat vähintään suunnitellusti. Vuoden 
2022 lopussa lainakannan arvioidaan kasvavan noin 9,3 miljoonaan 
euroon. 
 
Toinen vaihtoehto on purkaa kassaa, sillä Miehikkälän maksuvalmius on 
tällä hetkellä hyvällä tasolla. Maksuvalmiuden purkaminen kuitenkin 
edellyttää, etteivät käyttötalouden menot odottamattomasti kasva. 
Keskeisimmät käyttötalouden menot ovat sote-menoja. 
 
Käyttötalous ja tuloslaskelma 
Talousarvion käyttötalousosaan merkityt toimintatuotot ovat 5,94 M€ ja 5,7 
%-yksikköä suuremmat verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. 
Toimintakulut (19,18 M€) on arvioitu 0,55 M€ ja 2,9 %-yksikköä 
suuremmaksi kuin kuluvana vuonna. Näillä toimintatuloilla ja -menoilla 
toimintakate on 13,24 M€ euroa negatiivinen ja 1,7 %-yksikköä heikompi 
kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. 
 
Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja on 1,07 M€ euroa ja 
111 500 kuluvan vuoden talousarviota heikompi. Poistojen jälkeen 
tilikauden tulos on 116 700 euroa ylijäämäinen. 
 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-
2024 taloussuunnitelman kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Mainossopimus skeetampuja Tommi Takasen valmennustuesta 
 
KhMi 07.12.2021 § 183    
48/00.06.02/2021    
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 
 
Liite 3 Sopimusluonnos 

 
 Suomen A-maajoukkueeseen kuuluva Skeet-ampuja Tommi Takanen on 

syntynyt Miehikkälässä v. 1989. Hän urheilee Olympiakomitean tukemana 
urheilijana, jota valmennetaan kohti Pariisin 2024 Olympialaisia. Takasen 
kotiratana on Miehikkälän ampumarata. 

 
 Tommi Takanen voitti vuoden 2020 Suomenmestaruuden Suomenennä-

tystuloksella. Hän on urallaan voittanut yhteensä kolme miesten Suomen 
Mestaruutta ja edustanut Suomea useissa arvokilpailuissa. Kansainvälisel-
tä tasolta hän on ollut eri maailmancupeissa muutamaan otteeseen kym-
menen parhaan joukossa. 

 
 Tommi Takasen tukemiseksi on paikallaan jatkaa mainossopimusta Suo-

men Ampumaurheiluliiton kanssa hänen valmennustuestaan sopimuskau-
delle 1.1.2022 - 31.12.2024. Yhteistyösopimuksen arvo on vuodessa 2.500 
euroa, joka maksetaan Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön tilille. 

 
 Tukisäätiö maksaa tuen Tommi Takasen valmentautumisesta ja kilpailemi-

sesta aiheutuneita kuluja vastaan. Vastikkeeksi Tommi Takanen on käytet-
tävissä erikseen sovitulla tavalla kunnan mainos- ja PR-toiminnassa. 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Suomen Ampumaurheiluliiton ja kunnan 
sopimuksen Tommi Takasen valmennustuesta 1.1.2022 - 31.12.2024. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Anomus koskien lainanlyhennyksiä vuonna 2022 / Palveluyhdistys Rateva ry 
 
KhMi 07.12.2021 § 184    
32/02.05.01.02/2021    
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 

 
Palveluyhdistys Rateva ry anoo lainanlyhennyserien pienentämistä 
vuodeksi 2022 siten, että kuukausittain maksettava lyhennys on 
alkuperäisestä suunnitelmasta (3 000 €/kk) poiketen 2 000 €. 
 
Palveluyhdistys Rateva ry:n taloudellinen tilanne on monen asian johdosta 
vuonna 2022 haasteellinen.  
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Palveluyhdistys Rateva ry:n anomuksen 
lainanlyhennyserien pienentämisestä vuodeksi 2022 siten, että lyhennys 
on 2 000 €/kk. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkitään, että Raimo Pakkanen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi 
(Rateva ry:n hallituksen jäsen). 
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Kaupunkisuunnittelun järjestäminen Kotkan-Haminan seudulla 2022 - 2025 
 
KhMi 07.12.2021 § 185    
50/00.06.01/2021    
 
 
Valmistelija Tekninen johtaja Markku Uski, puh. 050 389 2150 
 
Liite 4 Kaupunkisuunnittelun vastuukuntasopimuksen luonnos 

 
1. Kaupunkiseutusuunnittelu edistää kaupunkistrategian toteutusta 
Oppivan ja yrittävän Kotkan, Upean elinympäristön Kotkan ja Yhteisen 
Kotkan poijujen osalta sekä tukee kestävän talouden tavoitetta. 

 2. Kaupunkiseutusuunnittelu vaikuttaa pitkällä aikavälillä myönteisesti ja 
pitkäkestoisesti talouden tasapainotukseen. 

 3. Päätös ei muodosta tarvetta lisätalousarviolle. 
 
 Etelä-Kymenlaakson viisi kuntaa ovat tehneet yhteistyötä 

kaupunkiseutusuunnittelun edistämiseksi vuodesta 2009. Työtä on tehty 
yhteisessä kaupunkiseutusuunnittelutyöryhmässä (jatkossa KASSU), jonka 
toimintaan alusta alkaen ovat osallistuneet Kymenlaakson liitto ja seudun 
elinkeinoyhtiö Cursor Oy. Elinkeinoyhtiö on vastannut työn koordinaatiosta 
kuntien seutusuunnitteluun osoittaman määrärahan puitteissa. 

 
Vuonna 2020 voimaan tullut sopimus seudullisesta yhteistyöstä ei pidä 
sisällään yllä kuvattua koordinaatiotyötä. Tämän vuoksi KASSU on 
valmistellut esityksen yhteistyön järjestämiseksi kuntalain 54 §:n 
tarkoittamalla vastuukuntamallilla, jossa Kotka toimii vastuukuntana ja 
kunnat varaavat yhteistyöhön yhteisesti sovittavan asukaskohtaisen 
määrärahan.  
 
Seutuneuvottelukunta on hyväksynyt esityksen. 
 
Sopimuksen tarkoituksena on luoda pitkäaikainen järjestely, jossa 
vastuukunta suorittaa muiden sopimuskuntien toimeksiannosta 
seudulliseen maankäytön suunnitteluun liittyvät viranomaistehtävät. 
 
Yhteistoiminta järjestetään kuntalain 54 §:n tarkoittamana viranomaistehtä-
vän hoitamisena, jossa tässä sopimuksessa sovittua tehtävää hoitava vi-
ranhaltija toimii vastuukunnan organisaatiossa hoitaen tehtäväänsä virka-
vastuulla. Kaupunkiseutusuunnittelun viranomaistehtävien vastuukuntana 
toimii Kotkan kaupunki.  

 
Sopimuskuntien vuotuisena perusrahoituksena työlle sopimuksen alkaessa 
on 0,6 eur/asukas. Rahoitustaso ja -peruste säilytetään sopimuskauden 
ajan vuoden 2025 loppuun saakka 31.12.2021 tilanteen mukaisena, jotta 
toiminnan edellytykset säilyvät. KASSU järjestää toiminnastaan vuosittain 
arviointikeskustelun jäsenkuntien kanssa. Sopimuskunnat voivat ennen 
sopimuksen voimassaolon päättymistä päättää uudesta määräajasta, joka 
seuraa välittömästi tämän sopimuksen määräajan päätyttyä tai jatkaa 
sopimuksen voimassaoloa toistaiseksi voimassaolevana. Rahoitusperuste 
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ja rahoituksen taso tarkistetaan vuodelle 2026 sopimuskuntien välisissä 
neuvotteluissa 2025 elokuun loppuun mennessä. 
 
Sopimuskunnat voivat halutessaan toteuttaa yhdessä perustoimintaa 
laajempia tehtäviä, jolloin tehtäviin on järjestettävä erillisrahoitus ja siitä 
päätetään erikseen. 
 
Yhteistoimintakumppaneina toimivat maakuntaliitto ja kehitysyhtiö Cursor 
voivat osallistua toimintaan omalla työpanoksellaan ja kustannuksellaan. 
Kumppaneilta ei edellytetä osallistumista KASSUn perusrahoitukseen, 
mutta niillä voi olla KASSUn erillisrahoitettavissa hankkeissa paitsi 
kumppanin, myös rahoittajan rooli. 
 
Sopimuskunnat osallistuvat kaupunkiseutusuunnitteluun omalla työpanok-
sellaan ja kustannuksellaan. Jokainen kunta osoittaa työhön vähintään yh-
den edustajan, joka osallistuu KASSUn kokouksiin ja vastaa kaupunkiseu-
tusuunnittelun tarvitseman dialogin ylläpitämisestä ja päätösten valmiste-
lusta omassa kunnassaan. Yhdyshenkilöiden suositellaan tulevan kuntien 
maankäytön ja kaavoituksen toimialalta. Sopimuskunnat myötävaikuttavat 
seutusuunnittelutyöhön toimittamalla KASSUn käyttöön tarvittavaa tietoa ja 
tietoaineistoja. Aineistojen eheys ja yhteensopivuus ovat kuntien omalla 
vastuulla. 
 
Vastuukunta järjestää KASSUn koordinaatiosta ja päivittäisestä työstä vas-
taavan yhdyskuntasuunnittelun koulutuksen saaneen suunnittelijan palk-
kauksen. Tehtävä sijoittuu Kotkan kaupungin yleiskaavoitukseen, jonne pe-
rustetaan kaavoittajan virka, jonka nimikkeestä päätetään erikseen. Seutu-
suunnittelun osalta virkanimike on seutusuunnittelija. 
 
KASSUn työskentelystä päättää työryhmä itse. Asiat, jotka KASSU on val-
mistellut ja jotka edellyttävät kuntien päätöksiä, viedään tarvittaessa kuhun-
kin sopimuskuntaan ratkaistavaksi.  

 
Seutusuunnittelijan virkasuhteeseen liittyvästä päätöksenteosta huolehtii 
Kotkan kaupunki. 
 
KASSU päättää organisoitumisestaan, työnsä ohjelmoinnista ja järjestämi-
sestä sekä resurssien käytöstä kuullen jäsenkuntia ja tarvittaessa seutu-
neuvottelukuntaa.  
 
KASSU ei päätä kuntien toimivaltaan kuuluvista asioista eikä kuulu 
minkään kunnan organisaatioon. 
 
Kokonaisuus on kuvattu tarkemmin pykälän liitteenä olevassa 
sopimusdokumentissa. 
 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kaupunkisuunnittelun järjestämisen 
Kotkan-Haminan seudulla vastuukuntamallilla liitteenä olevan sopimuksen 
mukaisesti ajanjaksolla 1.1.2022 - 31.12.2025. Kaupunkiseutusuunnittelun 
rahoitus 0,6 eur/asukas on huomioitu vuoden 2022 talousarviossa. 
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kunnanhallitus huomauttaa sopimuksen sisältöön liittyen, että 
seutuneuvottelukunta ei ole virallisesti hyväksynyt asiaa, koska kyseessä 
ei ole päätösvaltainen toimielin. 
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Kunnanjohtajan tulospalkkaus 
 
KhMi 07.12.2021 § 186    
51/00.02.02/2021    
 
 
Valmistelija Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tarja Alastalo, puh. 0400 841 078 

 
Miehikkälän kunnan ja kunnanjohtajan välinen johtajasopimus mahdollistaa 
kunnanjohtajan tulospalkkauksen käyttöönoton. Tulospalkkauksen 
arvioinnin perusteena toimivat kunnanjohtajalle edellisen vuoden 
kehityskeskustelussa asetetut kunnan kehittämisen painopistealueista 
johdetut tavoitteet. Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointi ja siten 
tulospalkan määrittämisen harkinta tapahtuu arviointivuoden lopulla 
käytävässä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen kehityskeskustelussa.
    
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön kunnanjohtajan tulospalkkauksen 
vuoden 2022 alusta. Tulospalkkauksen arvioinnin perusteena toimivat 
kunnanjohtajalle edellisen vuoden kehityskeskustelussa asetetut kunnan 
kehittämisen painopistealueista johdetut tavoitteet. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkitään, että Arto Ylönen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi. 
Pöytäkirjaa piti Tarja Alastalo. 
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen aluevaaleja varten 
 
KhMi 08.11.2021 § 162  
  
 
 
Valmistelija Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907 

 
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja 
asetettava: 

 kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme 

 laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai 
useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä 
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. 

 
 Vaaliviranomaisia koskevat kelpoisuus- ja esteellisyyssäännöt 

aluevaaleissa ovat tiivistetysti seuraavat: 
 
 Vaalilautakunta 
 Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan 

vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että 
varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, 
jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa 
siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi 
olla ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että 
vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” 
voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä 
pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalikuntiin, jäseniksi 
voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia 
henkilöitä. 

 
 Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta 

vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai 
varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, 
kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä 
oleva aluevaalien ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa 
toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.  

 
 Vaalitoimikunta 
 Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan 

vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että 
varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, 
jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa 
siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi 
olla vaalien ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai 
vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta 
missä hyvinvointialueessa tahansa: esimerkiksi hyvinvointialueella A 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 162 08.11.2021 
Miehikkälän kunnanhallitus § 187 07.12.2021 
 

 

ehdokkaaksi asetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi 
missään kunnassa. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, 
että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” 
voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä 
pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalitoimkuntiin, 
jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen 
vaalikelpoisia henkilöitä. 

 
 Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta 

vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai 
värajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä. 

 
 Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta 

tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. 
Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 

 
 Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa 

toimitettavaa ennakkoäänestystä on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. 

 
 Miehikkälän kunta on jaettu seuraaviin äänestysalueisiin: 
 
 001 Muurikkala 
 002 Saivikkala 
 003 Suur-Miehikkälä 

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus valitsee jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin ja 

vaalitoimikuntaan aluevaaleja varten.    
 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita jäsenet ja varajäsenet 
vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan seuraavasti: 

  
 01 Muurikkalan äänestysalueen vaalilautakunta 
 

Pj. Husu Ismo Yrittäjä Muurikkala 

Vpj. Retzlaf Marjatta Eläkeläinen Muurikkala 

Jäsen Nieminen Ari Eläkeläinen Muuurikkala 

Jäsen Heino Sari Luokanopettaja  

Jäsen Jokimies Riku Yrittäjä Muurikkala 

  
 Varajäsenet: 
  

1. Kärhä Ismo Eläkeläinen Muurikkala 

2. Spännäri Tina Yrittäjä Muurikkala 

3. Nieminen Tiia Yrittäjä Muurikkala 

4. Halonen Josefina Kirjastovirkailija Muurikkala 

5. Kumpulainen Aleksei Logistiikkainsinäööri Muurikkala 

 
  
 02 Saivikkalan äänestysalueen vaalilautakunta 
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Pj. Kaitainen Markku Eläkeläinen Miehikkälä 

Vpj. Hallikainen Jaana Caddiemaster Miehikkälä 

Jäsen Suoknuuti Kari Eläkeläinen Miehikkälä 

Jäsen Heino Mikko Luokanopettaja Miehikkälä 

Jäsen Kuikka Pauliina Pastori Miehikkälä 

 
 Varajäsenet: 
 

1. Rinnesalmi Keijo Eläkeläinen Miehikkälä 

2. Jääskeläinen Juhani Eläkeläinen Miehikkälä 

3. Vanhala Johanna Yrittäjä Miehikkälä 

4. Peltola Mia Luokanopettaja Miehikkälä 

5. Lehikoinen Arto  Miehikkälä  

 
  
 03 Suur-Miehikkälän äänestysalueen vaalilautakunta 
 

Pj. Värri Kari Mv. Suur-Miehikkälä 

Vpj. Peltola Kari Maatalousyrittäjä Suur-Miehikkälä 

Jäsen Vanhoja Riitta Diakoni AMK Pitkäkoski 

Jäsen Kivelä Soile Siistijä Suur-Miehikkälä 

Jäsen Suortti Osmo Eläkeläinen Pitkäkoski 

 
 Varajäsenet: 
 

1. Kataikko Leena Eläkeläinen Salo-Miehikkälä 

2. Suomalainen Seppo  Lapjärvi 

3. Kokkala Hannu Mv. Salo-Miehikkälä 

4. Takala Esko Eläkeläinen Purho 

5. Suomalainen Tuula Controller Lapjärvi 

 
  
 Vaalitoimikunta 
  

Pj. Tylli Heikki Eläkeläinen Miehikkälä 

Vpj. Jääskeläinen Hannele Eläkeläinen  Miehikkälä 

Jäsen Vanhoja Raimo  Pitkäkoski 

 
 Varajäsenet: 
  

1. Maaskola Ulla Sairaanhoitaja Miehikkälä 

2. Porkka Veijo Eläkeläinen Salo-Miehikkälä 

3. Kenraali Vaula Eläkeläinen Miehikkälä 

 
 
KhMi 07.12.2021 § 187    
2/00.00.00.04/2021    

 
Pauliina Kuikka on ilmoittanut asettuvansa ehdolle tammikuun 2022 
aluevaaleissa. Hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen Saivikkalan 
äänestysalueen vaalilautakuntaan. 
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Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää Saivikkalan äänestysalueen vaalilautakunnan 
jäsenen nimeämisestä Pauliina Kuikan tilalle. 
 

Päätös Kunnanhallitus päätti nimetä Kirsi Tanskan Saivikkalan äänestysalueen 
vaalilautakunnan jäseneksi. 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Miehikkälän vanhusneuvoston toimintasäännön päivittäminen 
 
KhMi 07.12.2021 § 188    
49/00.02.14/2021    
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 
 
Liite 5 Vanhusneuvoston toimintasääntö 1.1.2022 alkaen 

 
Kunnanhallitus on hyväksynyt Miehikkälän vanhusneuvoston 
toimintasäännön 14.6.2010 § 18. Vanhusneuvosto ehdottaa 
toimintasäännön päivittämistä liitteen mukaisesti. 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä päivitetyn toimintasäännön liitteen 
mukaisesti. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Kunnanhallituksen kokousten ajankohta ja paikka 2022 
 
KhMi 07.12.2021 § 189    
47/00.02.02/2021    
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 

 
 Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämä-

nään aikana ja sovitussa paikassa. 
 
 Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel-

liseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityk-
sen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin 
puheenjohtaja määrää kokousajan. 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää pitää vuonna 2022 kunnanhallituksen kokoukset 
pääsääntöisesti kunnanvirastossa toinen ja neljäs maanantai klo 18 
seuraavan aikataulun mukaisesti: 

 

tammi-kesäkuu elo-joulukuu 

24.1. 8.8. 

7.2. 22.8. 

21.2. 12.9. 

7.3. 26.9. 

21.3. 10.10. 

11.4. 24.10. 

25.4. 7.11. 

9.5. 21.11. 

23.5. 12.12. 

6.6.  

20.6.  

heinäkuussa ei kokouksia  

 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Kunnanvaltuuston työohjelma 2022 
 
KhMi 07.12.2021 § 190    
46/00.02.00/2021    
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 
  

Kokoukset Aika Pääasiat 
Kunnanvaltuusto 14.2.  

Kunnanvaltuusto 2.5.  

Kunnanvaltuusto 13.6. tilinpäätös 2021, kuntastrategia 

Valtuustoseminaari syyskuu talousarvio ja taloussuunnitelma 

Kunnanvaltuusto 14.11. vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit 

Kunnanvaltuusto  20.12. talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-
2025 

 
 Mahdollisesti muiden valtuuston kokousten ajankohdat ilmoitetaan myö-

hemmin. 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi kunnanvaltuuston 
puheenjohtajan hyväksymän vuoden 2022 valtuuston työohjelman. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Talous- ja työllisyyskatsaus 
 
KhMi 07.12.2021 § 191    
      
 

 
Tuloslaskelma, 
(ulkoiset tilit) 
lokakuu 

Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot. % 

Toimintatuotot 4 262 900 3 446 996,65 815 903,55 80,86 

Toimintakulut - 17 279 100 - 14 585 302,17 - 2 693 797,83 84,41 

Toimintakate - 13 016 200 - 11 138 305,52 - 1 877 894,48 85,57 

Vuosikate 1 180 500 1 047 031,41 133 468,59 88,69 

Tilikauden tulos 209 100 233 939,41 - 24 839,41 111,88 

 
 

Verojen 
maksuerittely 
lokakuu 

Valittu 
kuukausi 

Muutos 
% 

Oikaisukorko Kalenteri-
vuoden 
alusta 

Muutos 
% 

Oikaisu-
korko 

Kunnallisvero 477 843,51 11,06  4 553 412,68   

Yhteisövero 73 496,52 65,99  1 092 359,37   

Kiinteistövero 24 220,92 140,88  448 499,89   

Vähennykset 38 776,89      

Maksettava 
määrä 

536 784,06      

 
 

Asukasluku 2021 

(Tilastokeskuksen ennakkotieto) 
 

Syyskuu 1841 

Lokakuu 1837 

 
 

Työllisyyskatsaus Syyskuu 2021 
Työttömät 
työnhakijat 

Lokakuu 
2021 
Työttömät 
työnhakijat 

Syyskuu 2021 
Työttömien 
osuus 
työvoimasta 

Lokakuu 2021 
Työttömien 
osuus 
työvoimasta 

Miehikkälä 74 80 10,3 11,1 

Kotka-Haminan seutukunta 4 271 4 349 11,8 12 

Koko maa 265 314 259 036 10,1 9,8 

 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja työllisyyskatsauksen. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Ilmoitusasiat 
 
KhMi 07.12.2021 § 192    
      
 

 
Toimielimelle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl 

 
2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat: 

 -  Kuntatekniikan lautakunta 24.11.2021 
 

3. Saapuneet pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet: 
Kotkan kaupunki, pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanotteet 
26.11.2021; 
- § 41  Palvelutasopäätöksen 2021-2024 tarkistus, vesipelastusvalmius 

(vesisukellus ja pintapelastus) 
- § 45  Paloasemien vuokrien tarkistus 

 
4. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 17.11.2021; 
Valtionavustus kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun  
 
5. Aluehallintoviraston päätös 1.12.2021: 
Hepo-ojansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa 

 
6. Tiedonhallintalautakunnan kirje 23.11.2021: 

 Huomion kiinnittäminen tiedonhallintalain vaatimusten täyttämiseen 
 

7. Kymsoten palvelusopimuksen kuntaraportointi, lokakuu 2021 
  

8. Aluehallintoviraston päätökset: 
- 30.11.2021  Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Kymenlaakson 

sairaanhoitopiirin kuntien alueille 
- 1.12.2021  Tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös pakollisesta 

terveystarkastuksesta Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen 
rajanylityspaikoille 

 
9. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 1.12.2021: 
- Epidemiatilanteen muutoksen edellyttämät toimenpiteet alueilla 
 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Toimielin merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Muut asiat 
  
KhMi 07.12.2021 § 193    
      

Tarja Alastalo kertoo Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen (HYTE) 
tilanteesta Kaakon kaksikossa. 

 
Päätös Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 178, § 180, § 181, § 182, § 189, § 190, § 191, § 
192, § 193 

 

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: § 179, § 183, § 184, § 185, § 186, § 187, § 188 

 

 

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. 


