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Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Alastalo Tarja 18:00 - 21:54 puheenjohtaja  
 Heino Sari 18:00 - 21:54 jäsen  
 Laapas Asko 18:00 - 21:54 jäsen  
 Rikkola Riitta 18:00 - 21:54 jäsen  
 Salmela Joonas 18:00 - 21:54 jäsen  
 Suoknuuti Kari 18:00 - 21:54 jäsen  
 Koskela Otto 18:00 - 21:54 hallintojohtaja  

 
Muu Heinonen Jari 18:00 - 21:54 kunnanvaltuuston pj.  
 Astola Matti 18:00 - 21:54 kunnanvaltuuston 1. vpj.  
 Kallio Heikki 18:00 - 21:54 kunnanvaltuuston 2. vpj. Teams 
 Ylönen Arto 18:00 - 21:54 esittelijä, 

pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Poissa Hallikainen Jukka 18:00 - 21:54 varapuheenjohtaja  

 
 

 
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 Joonas Salmelan ja 

Kari Suoknuutin. 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Allekirjoitukset 
 
 
 Tarja Alastalo Arto Ylönen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

159 - 172 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus Miehikkälä, 18.11.2021 
 
 
  
  Joonas Salmela  Kari Suoknuuti 

 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

Miehikkälän kunnanvirasto 16.11.2021  
 
  
 
  Marja Kauppila 
  Hallintosihteeri 
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Tuloveroprosentin hyväksyminen vuodelle 2022 
 
KhMi 08.11.2021 § 159    
28/02.03.01.00/2021    
 
 
Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146 

 
Kuntalain 111 §:n (410/2015) mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään 
talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, 
kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. 
Tuloveroprosentti ilmoitetaan verohallinnolle neljännesprosenttiyksikön 
tarkkuudella. Tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallinnolle sähköisesti 
viimeistään 17.11.2021. 
 
Lisäksi lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanosta (§ 55) nojalla kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 
2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 
13,26 prosenttiyksiköllä. Todellisuudessa 13,26 on jo ehtinyt lain 
voimaanastumisesta täsmentyä 12,39 prosenttiyksiköksi. Tämäkään taso 
ei liene lopullinen ja tullee muuttumaan vielä valmistelun edetessä. 
 
Kymenlaaksossa vuoden 2021 tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo 
on 20,92 % ja väestöpainotettu keskiarvo 21,26 %. Koko maan 
aritmeettinen keskiarvo on 20,98 % (tunnusluvut on laskettu 31.12.2020 
väestömäärien mukaan). Verohallinnon vahvistuksen mukaan vuoden 
2021 tuloveroprosentit (väkiluku; tilastokeskus 31.12.2020) ovat 
Kymenlaakson kunnittain seuraavat: 
 
 - Hamina 21,00 % (19 877 as.) 
 - Kotka 21,50 % (51 668 as.) 
 - Kouvola 21,25 % (81 187 as.) 
 - Miehikkälä 20,50 % (1 868 as.) 
 - Pyhtää 20,75 % (5 125 as.) 
 - Virolahti 20,50 % (3 087 as.) 
 
Vuoden 2021 tilikausi tulee olemaan Miehikkälässä todennäköisesti 
alijäämäinen. Muilta osin talousarvion odotetaan toteutuvan suunnitellusti 
ilman merkittäviä poikkeamia, mutta sote-laskutuksen ennustetaan 
ylittävän selkeästi talousarviotason. Viimeisimmän Kymsoten jäsenkuntiin 
toimittaman ennusteen (9/2021) mukaan Miehikkälän palvelusopimustaso 
ylittyy noin 1,27 miljoonalla eurolla, eli noin 16,8 prosentilla. 
   
Kymsoten uusin palvelusopimusesitys (28.10.2021) perustuu 
laskutusennusteen (9/2021) päälle tehtävään 2,7 %:n rahoitusosuuden 
korotukseen. Esitystä ei olla toistaiseksi käsitelty kunnan tai Kymsoten 
toimielimissä, mutta sote-menot tulevat joka tapauksessa nousemaan 
huomattavasti vuoden 2021 talousarviotasosta. Vuosien 2021 ja 2022 
sote-kustannustaso puolestaan leikkaa kunnan valtionosuusrahoitusta  
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pysyvästi vuodesta 2023 alkaen, kun uusi hyvinvointialue aloittaa 
toimintansa. Haasteet ovat pidempiaikaisia. 
 
Vuodelle 2022 poistuu myös määräaikainen yhteisveron jako-osuuden 
korotus (koronatuki), mikä leikkaa verotuloja nykyisellä veroasteella. 
Kokonaisuudessaan verotulojen ennustetaan notkahtavan noin 343 000 
euroa (Kuntaliiton verokehikko 9/2021). Sen sijaan valtionosuuksien 
odotetaan hieman kasvavan - noin 130 000 eurolla tämänhetkisen tiedon 
valossa. Valtionosuuksien kasvun kääntöpuolena on toisaalta uuden 
varhaiskasvatuslain aiheuttama varhaiskasvatuksen maksutuottojen 
tippuminen. 
  
Miehikkälän kokonaistaloudellinen tilanne edellyttää sopeuttamistoimia 
lopullisesta sote-kustannustoteumasta tai ensi vuoden 
palvelusopimustasosta riippumatta. Kokonaissopeuttamistarpeen 
arvioinnissa ehdottomasti tärkein yksittäinen tekijä ovat kuitenkin sote-
kustannukset, joiden taso vaikuttaa myös Miehikkälän pysyvään 
rahoitusasemaan vuodesta 2023 alkaen. Verotuksesta joudutaan 
päättämään tänä vuonna hyvin epävarman informaation varassa.  
 
Yksi sopeuttamiskeinoista on tuloveroasteen nostaminen. Tuloveroasteen 
0,5 %-yksikön korotus kasvattaa reaalista verotulokertymää arviolta 
hieman yli 100 000 euroa. 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan 
tuloveroprosentiksi määrätään 21,50 prosenttia vuodelle 2022. 
Tuloveroprosentti toimii pohjalukuna vuoden 2023 verotukselle. Lopullinen 
leikkuri vuoden 2023 tuloverotukseen täsmentyy hyvinvointialueen 
valmistelun edetessä. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Kiinteistöveroprosenttien hyväksyminen vuodelle 2022 
 
KhMi 08.11.2021 § 160    
29/02.03.02.00/2021    
 
 
Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146 

 
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan 
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen 
perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 
 
Kiinteistöverolaki 654/1992 ja Laki kiinteistöverolain muuttamisesta määrää 
kiinteistöveron perusteista.  Valtuusto määrää kunnan 
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien 
rajoissa vuosittain etukäteen. 
 
Vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle 
sähköisesti viimeistään 17.11.2021. 
 
Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella.  
Eduskunnan päätösten perusteella vuodelle 2022 kiinteistöveroprosentit 
tulee määrätä seuraavilla väleillä: 
 
*  Yleinen kiinteistöveroprosentti   0,93 - 2,00 % 
*  Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti  0,41 - 1,00 % 
*  Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00 % 
*  Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti  0,93 - 3,10 % 
*  Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 - 6,00 % 
 
Huom.  KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston 
määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %.  Miehikkälä ei kuulu näiden 
kuntien joukkoon. 
  
*  Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 - 2,00 % 
  
Kiinteistöveroprosentti on 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin 
määrännyt.  Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään tietosisältö 
ilmoittamatta verottajalle. 
 
Suomen Kuntaliiton viimeisimmän verotuloennusteen (9/2021) mukaan 
Miehikkälän kiinteistöverojen verotulot ovat 477 000 euroa vuodelle 2022. 
Ennuste vuoden 2021 kiinteistöverokertymästä on niin ikään 477 000 
euroa. Tämä on 23 000 euroa budjetoitua vähemmän. 
 
0,10 %-yksikön muutos yleisessä kiinteistöveroprosentissa tarkoittaa noin 
16 000 euron kiinteistöverotuottojen muutosta. 0,10 %-yksikön muutos 
vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentissa tarkoittaa noin 34 000 euron 
kiinteistöverotuottojen muutosta. 0,10 %-yksikön muutos muun 
asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentissa tarkoittaa noin 11 000 euron 
kiinteistöverotuottojen muutosta. 
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Vuonna 2021 Kymenlaakson maakunnan yleisen kiinteistöveroprosentin 
aritmeettinen keskiarvo on 1,28 %. 
  
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja  
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 
 
1) vahvistaa vuoden 2022 
- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,15 
- vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentiksi 0,50 
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 1,10 
- voimalaitoksen kiinteistöprosentiksi 2,80 
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00 
 
2) päättää, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä 
veroprosenttia 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Arviointikertomus vuodelta 2020 / yleishallinnon ja lautakuntien raportointi 
 
KhMi 08.11.2021 § 161    
30/00.04.00/2021    
 

 
Tarkltk 26.5.2021 § 24 Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta 12.5.2021  kokouksessa 

ja päätti jatkaa valmistelua tässä kokouksessa. Arviointikertomusluonnos 
on toimitettu jäsenille  sähköpostitse 12.5.2021. 

 
Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää 

- hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen, 
- luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi 
- esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaisin kunnanhallituksen ja 

lautkaunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet 
kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan 
vuoden aikana haivaintojen aiheuttamista toimenpiteistä 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 
 __________  
 
Kvalt 14.06.2021 § 15  
 
Liite 4 Arviointikertomus 2020 
 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 __________  
 
 
KhMi 08.11.2021 Toimialat ovat antaneet seuraavat raportit arviointikertomuksesta: 
 
 
 Kuntatekniikan lautakunta 27.10.2021: 
 

Kuntatekniikka tuottaa kunnan eri toimintojen kiinteistöpalvelut sekä 
kuntalaisille lakisääteiset kunnallistekniikan, ympäristöterveydenhuollon, 
eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut. Kaakon Kaksikko 2.0 
uudistuksessa kuntatekniikka siirtyi Miehikkälän järjestämisvastuulle. 
Kuntatekniikan talousarvio toteutui budjetoitua parempana, joskin 
koronapandemia vaikutti merkittävästi toimintotuottojen budjetoitua 
alhaisempaan kertymään. Myös lupalautakunnan talousarvio toteutui 
budjetoitua paremmin. Kuntalaispalautekyselyitä ei koronapandemian 
vuoksi päästy toteuttamaan. 
 
Tonttien kysyntä jatkui heikkona. Vuoden 2020 aikana myytiin yksi tontti. 
Tonttitarjonta kunnassa on melko hyvä ja esillä kunnan nettisivuilla. 
Kunnan kiinteistökanta on tällä hetkellä hyvässä kunnossa, joten 
olennaista korjausvelkaa ei liene. 
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Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 
 
Teknisen toimen talousarviotavoitteiden toteuman esittämistapa 
tilinpäätöksessä poikkeaa muista toimielimistä. Strategisten tavoitteiden 
yhteyttä talousarviotavoitteisiin on hyvä tuoda selkeämmin esiin. 
 
Investoinnit ja hankinnat 
 
Investointeihin varattiin talousarviossa määrärahaa 941.300 € (netto)  ja 
toteutuneet investoinnit olivat 396.000 € (netto). Olennaisin poikkeama oli 
Muurikkalan yritysalueen investoinnin siirtyminen vuosille 2021-2022. 
 
Lautakunnan vastine: 
 
Koronapandemialla oli merkittävä vaikutus talousarvion 2020 toteumiseen. 
Osa toiminnoista keskeytyi ja osassa toimintoja työmäärä kasvoi. 
Lomautukset vaikuttivat merkittävästi kuntatekniikan kesäsesonkiin, ja 
sinne suunniteltuja töitä jouduttiin siirtämään tuleville vuosille. Puutteet 
saatiin pääosin tehtyä kesän 2021 aikana. 
Lautakunnan talousarvion esittämistapaa on uudistettu vuodelle 2021 ja 
talousarvioon on tuotu yhtenäistä esittämistapaa muiden toimielimien 
kanssa. Talousarvion yhteyttä kuntastrategiaan pyritään vielä 
parantamaan. 
 
Investoinneissa on määrärahoja, joiden toteutuminen riippuu yritystonttien 
tai yritystoiminnan kysynnästä. Muurikkalan yritysalueelle tai Pitkäkosken 
vesihuoltoon ei ole tarkoituksenmukaista investoida ennen kuin alueelle on 
sijoittumassa yritystoimintaa. Määrärahavarauksella varmistetaan, että 
kunta pystyy nopeallakin aikataululla vastaamaan yritysten kysyntään. 
 

 
 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 26.10.2021: 
 

Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopisteenä 2020 oli sivistys- ja 
hyvinvointitoimen osalta perusopetus ja varhaiskasvatus. 
Koronaepidemian aiheuttamasta etäopetusvelvoitteesta suoriuduttiin hyvin. 
Tarkastuslautakunta nostaa esiin etäopetuksen mahdollisesti aiheuttaman 
oppimisvajeen, joka tulee huomioida tulevien vuosien opetuksessa. Lisäksi 
tarkastuslautakunta korostaa sivistys- ja hyvinvointitoimen palveluiden 
merkittävää tehtävää, kun sotepalvelut ovat Kymsoten järjestämisvastuulla.  
 
Tarkastuslautakunta esittää sivistys- ja hyvinvointitoimelle toiveen 
www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi -sivuston tunnettavuuden lisäämisestä. 
 
Vuoden 2020 aikana kuntien ja sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toiminnan 
painopiste oli hyvin koronatoimiin keskittyvä. Tästä syystä rajapinta 
Kymsoteen oli vahva. Lisäksi vuoden 2020 aikana kuntalaisten 
hyvinvointiteemaa vietiin eteenpäin alueellisilla strategioilla yhteistyössä 
Kymsoten kanssa. Nämä strategiat ovat jatkotyöskentelyn perusta. 
Kunnille myönnetyillä korona-avustuksilla paikattiin oppimisvajetta. 

________________________________________________________________________________ 
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta toteaa arviointikertomuksen havaintojen 
olevan keskeisiä ja toimenpiteet on huomioitu sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnassa. 

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa toimialojen raportit valtuustolle tiedoksi. 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen aluevaaleja varten 
 
KhMi 08.11.2021 § 162    
2/00.00.00.04/2021    
 
 
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 
ehdokkaaksi asetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi  
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 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 Salo-Miehikkälä 

Jäsen Jokimies Riku Yrittäjä Muurikkala 

  
 Varajäsenet: 
  

1. Kärhä Ismo Eläkeläinen Muurikkala 

2. Spännäri Tina Yrittäjä Muurikkala 

3. Nieminen Tiia Sosiaalityöntekijä Muurikkala 

4. Halonen Josefina Kirjastovirkailija Muurikkala 

5. Kumpulainen Aleksei Logistiikkainsinööri Muurikkala 
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 02 Saivikkalan äänestysalueen vaalilautakunta 
  

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 Supply Chain 
specialist 

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 Diblomi-insinööri 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 Eläkeläinen Pitkäkoski 

 
 Varajäsenet: 
  

1. Maaskola Ulla Sairaanhoitaja Miehikkälä 

2. Porkka Veijo Eläkeläinen Salo-Miehikkälä 

3. Kenraali Vaula Eläkeläinen Miehikkälä 
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Edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 
 
KhMi 08.11.2021 § 163    
3/00.00.01.04/2021    
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 

 
Sarastia Oy pyytää Miehikkälän kuntaa nimeämän edustajansa 2.12.2021 
etäyhteyden kautta pidettävään neuvottelukunnan kokoukseen. 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää edustajan nimeämisestä Sarastia Oy:n 
neuvottelukunnan kokoukseen. 
 

Päätös Kunnanhallitus päätti nimetä edustajaksi Arto Ylösen Sarastia Oy:n 
neuvottelukunnan kokoukseen. 

 __________  
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Miehikkälän kunnan standaarin luovuttaminen itsenäisyyspäivänä 
 
KhMi 08.11.2021 § 164    
37/00.06.02/2021    
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 
 
 Itsenäisyyspäiväjuhlaa vietetään 6.12.2021 Virolahdella. Juhlassa on 

perinteisesti luovutettu kunnan standaari ansiointuneelle kuntalaiselle. 
 
 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää standaarin luovuttamisesta. 

 
Päätös Kunnanhallitus päätti luovuttaa Miehikkälän kunnan standaarin Liisa 

Pöntyselle. 
 _________  
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Rakennusjärjestys, Miehikkälä ja Virolahti 
 
Lupaj 27.10.2021 § 39  
  
 
Lupaj 10.12.2020 § 40 
Lupaj 24.02.2021 § 5 
Lupaj 28.04.2021 § 12 
Lupaj 26.05.2021 § 21 
112/11.118/2020, 100/11.118/2020 
 
 
Lupaj 10.12.2021 § 40 Miehikkälän ja Virolahden kuntien vuonna 2020 voimaantulleen yhteistyö-

sopimuksen (vastuukuntamalli) mukaisesti rakennusjärjestysten uudista- 
mistarve kuntalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi on tullut ajankoh- 
taiseksi. Rakennusjärjestyksen uudistamistyö on tarkoitus saattaa valmiik- 
si vuoden 2021 kesäkuun loppuun mennessä. 
 
Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestysten yhdistämisen ja  
ajantasaistamisen käsittely käynnistetään ja uuden rakennusjärjestyksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysluonnos asete-
taan nähtäville MRA 6 §:n mukaisesti ja pyydetään tarvittavat lausunnot 
rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja rakennus-
järjestysluonnoksesta.  
Rakennusjärjestyksen nähtäville asettamisesta tiedotetaan kuulutuksella 
siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysluonnos ovat 
nähtävillä 17.12.2020 - 25.1.2021 välisen ajan Miehikkälän ja Virolahden 
kuntien nettisivulla sekä Miehikkälän kunnan rakennusvalvonnassa viras- 
ton aukioloaikana.  

 
Valmistelija  Rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh. 050-3892 152. 
 
Liitteet Liite 1a Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestyksen  

 uusimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 Liite 1b Rakennusjärjestysluonnos 
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus 
 
 Kuntatekniikan lupajaosto päättää käynnistää rakennusjärjestyksen uusimi-

sen ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rakennus- järjestys-
luonnoksen nähtäville 17.12.2020 - 25.1.2021 ja pyytää niistä tarvittavat 
lausunnot. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________ 
 
Lupaj 24.02.2021 § 5 Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestysten yhdistämisen ja 

ajantasaistamisen käsittely on edennyt ehdotusvaiheeseen. 
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 Rakennusjärjestysehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asete-

taan nähtäville MRA 6 §:n mukaisesti ja pyydetään tarvittavat  lausunnot 
viranomaisilta. 
 
Rakennusjärjestyksen nähtäville asettamisesta tiedotetaan kuulutuksella 
siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. 
 
Rakennusjärjestysehdotus sekä  osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat 
nähtävillä 4.3 - 6.4.2021 välisen ajan Miehikkälän ja Virolahden kuntien 
nettisivulla sekä Miehikkälän kunnan rakennusvalvonnassa viraston auki-
oloaikana. 

 
Valmistelija  Rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh. 050-3892 152. 
 
Liitteet Liite 1a Rakennusjärjestysehdotus 
 Liite 1b Rakennusjärjestyksen uusimisen osallistumis- ja  

 arviointisuunnitelma 
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus 
 
 Kuntatekniikan lupajaosto päättää asettaa rakennusjärjestysehdotuksen  ja 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 4.3 - 6.4.2021 ja pyytää 
niistä tarvittavat viranomaislausunnot. 

 
Asian käsittely 25.1.2021 jälkeen on saapunut seuraavat huomautukset: 
 Miehikkälän kunnanhallitus on 8.2.2021 (25 §) antanut seuraavan lausun-

non  
 ”Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, että rakennusjärjestysluon-

nosta tulisi verrata Kymenlaakson muiden kuntien rakennusjärjestyksiin, 
erityisesti Kouvolan uuteen rakennusjärjestykseen (Kouvolan kvalt 
8.2.2021 §11).  

 Teknisenä korjauksena kunnanhallitus pyytää 1.3 §:n osalta korvaamaan  
 sanan yhteistyösopimuksen yhteistoimintasopimuksella”.  
 
 Leena ja Susanna Virtanen ovat jättäneet huomautuksen, joka on tullut ra-

kennusvalvonnan tietoon 19.2.2021 (huomautus liitteenä 1c).  
Liite 1c Saapuneessa viestissä ilmenee, että esitetty viesti on lähetetty 25.1.2021 

klo. 16.08 ja osoitteella miehikkala@miehikkla.fi, viesti ei ole välittynyt 
koska lähettäjälle on tullut kirjoitusvirhe sähköpostiosoitteeseen.  

 
Keskustelu Miehikkälän kunnanhallituksen esitys, että rakennusjärjestysluonnosta tu-

lisi vielä verrata Kymenlaakson muiden kuntien rakennusjärjestyksiin, eri-
tyisesti Kouvolan uuteen rakennusjärjestykseen. 

 
 Keskustelussa Wilma Kirkkopelto ja Nita Lintunen olivat sitä mieltä, että 

vertailu ja sen pohjalta muutokset rakennusjärjestysehdotukseen tulee 
tehdä. 

 Tuomo Peltola ja Raimo Pakkanen kannattivat rakennustarkastajan pää-
tösehdotusta eli rakennusjärjestysehdotuksen ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman nähtäville asettamista.  
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Keskustelun pohjalta rakennustarkastaja teki muutetun päätösehdotuksen  
 
 Kuntatekniikan lupajaosto siirtää rakennusjärjestysehdotuksen ja osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamista ja tarvittavien viran-
omaislausuntojen pyytämispäätöksen käsittelyn huhtikuun kokoukseen. 
Lisätyt huomautukset otetaan huomioon rakennusjärjestysehdotuksen val-
mistelussa. 

 
 Puheenjohtaja järjesti asiasta suullisen äänestyksen, jossa äänestettiin  

pohjaehdotus vastaan muutettu päätösehdotus. 
 
 Äänet jakautuivat tasan 2 + 2, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi ja muu-

tettu päätösehdotus tuli päätökseksi. 
  
Päätös Kuntatekniikan lupajaosto siirtää rakennusjärjestysehdotuksen ja osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamista ja tarvittavien viran-
omaislausuntojen pyytämispäätöksen käsittelyn huhtikuun kokoukseen.  

 Lisätyt huomautukset otetaan huomioon rakennusjärjestysehdotuksen val-
mistelussa. 

 ___________ 
 
Lupaj 28.04.2021 § 12 Rakennusjärjestysehdotuksen vertailutyö on vienyt enemmän aikaa kuin oli 

aluksi arvioitu, johon on myös vaikuttanut rakennusvalvonnan resurssien 
niukkuus.    

  
Valmistelija  Rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh. 050-3892 152. 
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus 
 
 Kuntatekniikan lupajaosto siirtää rakennusjärjestysehdotuksen ja osallistu- 

mis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamista ja tarvittavien viran-
omaislausuntojen pyytämispäätöksen käsittelyn toukokuussa 2021 pidet- 
tävään kokoukseen. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
 
Lupaj 26.05.2021 § 21 Miehikkälän ja Virolahden kuntien rakennusjärjestysten yhdistämisen ja  

ajantasaistamisen käsittely on edennyt ehdotusvaiheeseen. 
 
Rakennusjärjestysehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asete- 
taan nähtäville MRA 6 §:n mukaisesti ja pyydetään tarvittavat  lausunnot 
viranomaisilta. 
 
Rakennusjärjestyksen nähtäville asettamisesta tiedotetaan kuulutuksella 
siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. 
 
Rakennusjärjestysehdotus sekä  osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat 
nähtävillä 10.6 - 9.7.2021 välisen ajan Miehikkälän ja Virolahden kuntien 
nettisivulla sekä Miehikkälän kunnan rakennusvalvonnassa viraston auki- 
oloaikana. 
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Valmistelija  Rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh. 050-3892 152. 
 
Liitteet Liite 6a Rakennusjärjestysehdotus 
 Liite 6b Rakennusjärjestyksen uusimisen osallistumis- ja  

 arviointisuunnitelma 
 Liite 6c OASin liite: Lausuntojen yhteenveto 
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus 
 
 Kuntatekniikan lupajaosto päättää asettaa rakennusjärjestysehdotuksen ja 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 10.6 - 16.7.2021 väliselle 
ajalle ja pyytää niistä tarvittavat viranomaislausunnot. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  __________ 
 
Lupaj 27.10.2021 § 39 Rakennusjärjestysehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 

nähtävillä 10.6 - 16.7.2021 välisen ajan. 
  
 Huomautuksia on tullut 7 kpl, mitkä on työryhmässä käsitelty ja tarvittavat 

korjaukset on tehty. Päivitetty rakennusjärjestys ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on lähetetty ELY-keskukselle 13.9.2021 työneuvottelutarpeen 
ratkaisemiksi. 

 
 ELY-keskus ei ole edellyttänyt työneuvottelua rakennusjärjestyksen ja 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman etenemiseksi 
 
Liitteet Liite 1a Rakennusjärjestys liitteineen 
 Liite 1b Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen 
 
Valmistelija  Rakennustarkastaja Risto Poikolainen 
 
Esittelijä Rakennustarkastaja Risto Poikolainen 

 
Päätösehdotus Kuntatekniikan lupajaosto esittää Miehikkälän ja Virolahden kuntien 

yhteisen rakennusjärjestyksen kunnanhallituksille ja edelleen 
kunnanvaltuustoille vahvistettavaksi. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
 
 
KhMi 08.11.2021 § 165    
16/10.03.00.00/2021    
 
Liite 1  a) Rakennusjärjestys liitteineen 
 b) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen 

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
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Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 

Miehikkälän ja Virolahden kuntien uuden rakennusjärjestyksen lupajaoston 
esityksen mukaisesti muutoksella, että 3.2 § kuuluu samoin kuin 
Virolahdella (Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, 
maastosuhteiltaan ja maaperältään tarkoitukseen sovelias sekä pinta-
alaltaan rakentamiseen riittävä, kuitenkin vähintään lakisääteinen 2 000 
m²). 
 
Liitettä 3 muutetaan vastaavasti kiinteistön koon osalta eli määrittelyksi 
tulee sama kuin Virolahdella (Kiinteistön on oltava rakentamiseen 
kelvollinen ja riittävän suuri, lakisääteinen 2 000 m²). 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Rakennusvalvontamaksut, Miehikkälä ja Virolahti 
 
Lupaj 27.10.2021 § 40  
  
 
 
Valmistelija Rakennustarkastaja Risto Poikolainen 

 
Miehikkälän ja Virolahden kuntien uusi yhteinen rakennusjärjestys on 
etenemässä kunnanhallituksille ja edelleen kunnanvaltuustoille 
vahvistettavaksi. Uuden rakennusjärjestyksen myötä on 
rakennusvalvontamaksut (taksat) ajantasaistettava tässä yhteydessä. 
 

Liitteet Liite 2  rakennusvalvontamaksut  
 
Esittelijä Rakennustarkastaja Risto Poikolainen 

 
Päätösehdotus Kuntatekniikan lupajaosto esittää Miehikkälän ja Virolahden kuntien 

yhteiset rakennusvalvontamaksut kunnanhallitusten ja kunnanvaltuustojen 
vahvistettavaksi. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
KhMi 08.11.2021 § 166    
17/10.03.00.10/2021    
 
 
Liite 2 Rakennusvalvontamaksut 

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää lupajaoston esityksen mukaisesti 

kunnanvaltuuston vahvistettavaksi Miehikkälän ja Virolahden kuntien 
yhteiset rakennusvalvontamaksut. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 _________  
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Rakennusvalvonnan palvelumaksut, Miehikkälä ja Virolahti 
 
Lupaj 27.10.2021 § 41  
  
 
 
Valmistelija Rakennustarkastaja Risto Poikolainen 

 
Miehikkälän ja Virolahden kuntien uusi yhteinen rakennusjärjestys ja 
rakennusvalvontamaksut (taksat) ovat etenemässä kunnanhallituksille ja 
edelleen kunnanvaltuustoille vahvistettavaksi.  
Uuden rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontamaksujen (taksat) ajanta-
saistamisen myötä laaditaan rakennusvalvonnan palvelumaksut.  

 
Liitteet Liite 3  rakennusvalvonnan palvelumaksut 
 
Esittelijä Rakennustarkastaja Risto Poikolainen 

 
Päätösehdotus Kuntatekniikan lupajaosto esittää rakennusvalvonnan palvelumaksut 

Miehikkälän ja Virolahden kuntien kunnanhallituksille ja edelleen 
kunnanvaltuustoille vahvistettavaksi. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
KhMi 08.11.2021 § 167    
22/10.03.00.10/2021    
 
 
Liite 3 Rakennusvalvonnan palvelumaksut 

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää lupajaoston esityksen mukaisesti esittää 

kunnanvaltuuston vahvistettavaksi Miehikkälän ja Virolahden kuntien 
yhteiset rakennusvalvonnan palvelumaksut. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Viranhaltijain ja kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset    
      
 

Kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat ovat hallintosäännön nojalla 
tehneet seuraavat päätökset ajalla 1. - 31.10.2021: 
 
Päätöstyyppi   §§ 

 
Kunnanjohtaja 
Henkilöstöasiat  1 - 2   

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

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

oikeutta päätöksiin. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
__________ 
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Miehikkälän kunnanhallitus § 169 08.11.2021 
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________________________________________________________________________________ 
 
Ilmoitusasiat 
 
KhMi 08.11.2021 § 169    
      
 

 
Toimielimelle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 6 kpl 
 
2. Kaakon kaksikon pöytäkirjat:  

- Kuntatekniikan lautakunta 27.10.2021 
 
3. Saapuneet pöytäkirjat ja pöytäkirjanotteet: 

- Kotkan-Haminan seudun seutuneuvottelukunta 19.10.2021 
- Haminan kaupunki, lupavaliokunnan pöytäkirjanotteet 19.10.2021; 
§ 98  Lupavaliokunnan talousarvio 2022 
§ 99  Haminan ja Kotkan välisen eläinlääkäripäivystyssopimuksen 
muuttaminen 

 
4. Kymsoten palvelusopimuksen kuntaraportointi, syyskuu 2021 

 
5. Kymen Jätelautakunnan tiedote 13.10.2021 

 
6. Salpalinjan perinneyhdistys ry:n jäsenkirje 2/2021 

 
7. SEB, omaisuusluettelo 30.9.2021 ja lunastuslaskelmat 2 kpl 

 
  
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

 
Päätösehdotus Toimielin merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 __________  
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Miehikkälän kunnanhallitus § 170 08.11.2021 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
Covid19 -valtionavustusten hakeminen ja hakemuksen tarkastaminen ja hyväksyminen 
 
KhMi 08.11.2021 § 170    
38/02.05.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela 040 199 2146 

 
Suomen hallitus on vuoden 2020 budjettiriihen yhteydessä sitoutunut 
korvaamaan covid-19-epidemiaan liittyvät välittömät kustannukset. 
 
Valtion talousarvion momentille 33.60.38 (Valtionavustus julkisen sosiaali- 
ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin, siirtomääräraha 2 v) on 
myönnetty 1,6 miljardia euroa covid-19-epidemiasta aiheutuviin sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannuksiin.  
 
Sosiaali- terveysministeriö on tästä johtuen ilmoittanut haettavaksi 
valtionavustusta kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle 
vuonna 2021 aiheutuneisiin sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-
kustannuksiin.  
 
Ensimmäinen hakukierros päättyy 12.11.2021 klo 16.15. Ensimmäinen 
avustushaku koskee testauksen, jäljittämisen, rokottamisen ja hoidon 
kustannuksia aikaväliltä 1.1.2021–31.8.2021 (4-9 §) sekä muiden 
välittömien kustannusten erää (10 §). Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien 
tuottamien erikoissairaanhoidon ja tehohoidon hoitopäivien osalta haku 
koskee vain 1.4.2021–31.8.2021 aiheutuneita hoidon kustannuksia. 
 
Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja Ahvenanmaan maakunta. 
 
Kymenlaakson kunnat ovat sopineet, että valtion korona-avustuksia hakee 
sote-kuntayhtymä Kymsote jäsenkuntiensa puolesta, koska ainoastaan 
Kymsotella on riittävät tiedot avustusten hakemiseen. Ennen hakemusten 
jättämistä Kymsoten tulee toimittaa korona-avustusten hakuperiaatteet 
kuntien hyväksyttäväksi. Kymsote myös toimittaa itse hakemuksen 
jäsenkuntiin tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen avustusten 
hakemista. 
 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajalle mandaatin tarkastaa ja 
hyväksyä Kymsoten laatimat Covid19 -valtionavustushakemus sekä 
hakuperiaatteet. Hyväksynnän jälkeen Kymsote voi hakea Covid19 -
valtionavustuksia kunnan puolesta ensimmäisellä hakukierroksella. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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_______________________________________________________________________________ 
 
Erillisselvityksen tilaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista 
 
KhMi 08.11.2021 § 171    
39/00.06.01/2021    
 
 
Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146 

 
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) 
perussopimuksen 15 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa 
jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus esitysten tekemiseen 
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien 
toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin. 
 
Kymsoten kustannuksien kehitys on vuonna 2021 on ollut erittäin 
voimakasta. Vuoden 2021 talousarvion arvioidaan menojen osalta ylittyvän 
noin 60 miljoonaa euroa eli lähes 8 prosenttia. Myös 
jäsenkuntalaskutuksen arvioidaan ylittyvän 60 miljoonaa euroa vuoden 
2021 aikana palvelusopimuksiin nähden. Vuoden 2022 maksuosuudet 
pohjautuvat vuoden 2021 kustannuksiin, joten kustannuksien tason 
perusteet on syytä selvittää. Jäsenkunnat toivovat saavansa tarkemman 
tiedon Kymsoten laskutusperusteista, tuotteiden ja tuotehintojen 
muodostumisesta. Edellä mainittujen seikkojen johdosta on tarpeen tilata 
erillisselvitys koskien Kymsoten talouskehitystä ja talouden seurantaa sekä 
ennustamista sekä jäsenkuntalaskutuksen perusteita. 
 
Kymsote on tilannut tilintarkastajaltaan jäsenkuntalaskutuksen 
erityistarkastuksen, joka tulee valmistumaan tämän joulukuussa 2021. 
Tähän toimeksiantoon omistajakunnat eivät ole voineet vaikuttaa. 
 
Selvityksen tavoitteena on kartoittaa menojen kehityksen ja 
talousarvioylitysten syyt ja varmistaa, että Miehikkälän maksuosuus oikein 
ja muodostunut oikeudenmukaisesti. Lisäksi tulee varmistaa, että 
maksuosuuden perustana olevien kustannusten kohdistaminen palveluille 
ja niiden käyttäjille sekä edelleen maksajille tapahtuu yhteneväisin 
perustein ja oikein.  
 
Kokonaisuutena selvityksen tavoitteena on myös lisätä Kymsoten ja sen 
omistajakuntien välistä luottamusta, tietojen läpinäkyvyyttä sekä selvittää 
tietoihin liittyvät epäselvyydet. Miehikkälä on tyytymätön Kymsoten 
talouskehitykseen sekä talouden seurantaan ja ennusteiden laatuun. Myös 
talouteen liittyvien tietojen saannissa on ollut suuria ongelmia.  
 
Kymsoten jäsenkuntien välisissä viranhaltijoiden neuvotteluissa kaikki 
jäsenkunnat ovat edellä mainitun selvityksen kannalla. Selvityksen tarkka 
sisältö tullaan määrittelemään yhteistyössä Kymsoten ja jäsenkuntien 
talousjohtajien kanssa. Yhteistyö on edellytys selvityksen teettämiselle. 
Tämä edellyttää selvityksen tekijältä/tekijöiltä valtuutta paneutua yhtymän 
toimintaan ja talouteen tilintarkastajaan verrattavalla toimivallalla ja tietojen 
saantioikeudella.  
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________________________________________________________________________________ 
 

Tehtävän toteuttajilla on oltava tavoitteen edellyttämässä laajuudessa 
mahdollisuus haastatella yhtymän luottamushenkilöitä, johtoa ja 
henkilöstöä, mahdollisuutta paneutua toiminnan ohjeistuksiin ja hallinnon 
päätöksiin sekä saada tiedot ja kuvaukset toiminnasta ja järjestelmistä 
sekä ajaa/saada raportteja käytetyistä järjestelmistä. 
 
Selvityksessä tulee käyttää ulkopuolista asiantuntijaa.  
 
Työmääräarvion perusteella hankinta jää alle kansallisen 
palveluhankintojen 60.000 euron kilpailutusrajan. Vaikka hankintalakia 
tähän hankintaan ei sovelleta, täyttäisi hankinta hankintalain 
suorahankinnan perusteet. Hankintalaki sallii suorahankinnan ennalta 
arvaamattomissa kiireellisissä tilanteissa mm. joissa annettuja määräaikoja 
voida noudattaa ilman suorahankintaa.  
 
BDO Audiator Oy on Miehikkälän ja muiden Kymsoten jäsenkuntien 
tilintarkastusyhteisö ja sen kanssa on sovittu erillisten toimeksiantojen 
laskutuksesta ja siinä noudatettavista periaatteista.  
 
Muiden Kymsoten jäsenkuntien viranhaltijat ovat ilmoittaneet 
halukkuutensa erillisselvityksen tekemiseen ja halukkuutensa osallistua 
kustannuksiin kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa jäsenkuntien 
yhteiseen asukasmäärään 1.1.2021. 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää  
 
1) osallistua erillisselvitykseen koskien Kymenlaakson sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymän kustannuksia sekä jäsenkuntalaskutuksen 
perusteita. Tilaus tehdään ilman erillistä kilpailutusta ja Miehikkälä 
osallistuu kustannuksiin jäsenkuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa. 
 
2) asettaa selvityksen enimmäishinnaksi (ml. kaikki jäsenkunnat) 
kansallisen palveluhankintojen kilpailutusrajan. 
 
3) hyväksyä selvityksen tekijäksi BDO Audiator Oy:n. BDO Audiator Oy:n 
mahdollisen kieltäytymisen johdosta annetaan Kouvolan talousjohtajalle 
toimivalta tilata selvitys joltain toiselta tilintarkastusyhteisöltä. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
 



 
MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2021  28 
 
Miehikkälän kunnanhallitus § 172 08.11.2021 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
Vastaus Kymsoten 5.11. talouden tasapainotusesitykseen 
 
KhMi 08.11.2021 § 172    
39/00.06.01/2021    
 
 
Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146 

 
Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen on perjantaina 5.11. lähestynyt 
kuntia ja kuntien luottamushenkilöitä sähköpostitse. Sähköpostin liitteenä 
on Kymsoten hallitukselle 5.11. esitetty materiaali, jossa on 19,2 miljoonan 
euron arvosta talouden tasapainottamisesityksiä.  
 
Sähköpostissa todetaan, että Kymsoten hallitus kokoontuu 11.11.2021, 
jolloin se käsittelee talousarviota tavoitteenaan tehdä talousarvioesitys 
26.11.2021 kokoontuvalle yhtymävaltuustolle. Lisäksi Kymotessa ollaan 
varauduttu pitämään ylimääräinen hallituksen kokous 18.11.2021. 
 
Yhteistyöhön ja talousjohtamiseen liittyvien ongelmien vuoksi 
Kymenlaakson esittävät erillisselvitystä Kymsoten toimista. Kunnat vaativat 
tarkistusta mm. talouden seurannasta ja ennusteista, kustannusten 
kasvusta, talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutumisesta, 
jäsenkuntalaskutuksen tuotteiden ja tuotehintojen muodostumisesta ja 
perusteista. Täsmällisempi toimeksianto on tarkoitus laatia yhteistyössä 
Kymsoten ja jäsenkuntien talousjohtajien kanssa. 
 
Ennen erillisselvitystä kunnan on mahdotonta arvioida 5.11. esitettyä 
talouden tasapainottamisohjelmaa. Miehikkälä ei voi myöskään hyväksyä 
vuoden 2021 laskutusennustetta ensi vuoden talousarvion valmistelun 
pohjana ennen kuin jäsenkuntalaskutuksen tuotteiden sekä tuotehintojen 
muodostumisesta ja perusteista tehty selvitys on tehty 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Kymsotelle yllä olevan lausunnon koskien 
5.11.2021 esitettyä talouden tasapainotusohjelmaa. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 159, § 160, § 162, § 163, § 165, § 166, § 167, § 170, 
§ 171 

 

 

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 
 

mailto:miehikkala@miehikkala.fi
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

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: § 161, § 164, § 168, § 169, § 172 

 

Muutoksenhakukielto 

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

 


