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Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Heinonen Jari 14:00 - 14:40 kunnanvaltuuston pj  
 Astola Matti 14:00 - 14:40 kunnanvaltuuston 1. vpj  
 Kallio Heikki 14:00 - 14:40 kunnanvaltuuston 2. vpj  
 Alastalo Tarja 14:00 - 14:40 jäsen  
 Hallikainen Jukka 14:00 - 14:40 jäsen  
 Heino Sari 14:00 - 14:40 jäsen  
 Husu Sirpa 14:00 - 14:40 jäsen  
 Korpela Jani 14:00 - 14:40 jäsen  
 Korpela Markku 14:00 - 14:40 jäsen  
 Kuikka Pauliina 14:00 - 14:40 jäsen  
 Laapas Asko 14:00 - 14:40 jäsen  
 Pakkanen Raimo 14:00 - 14:40 jäsen  
 Rikkola Riitta 14:00 - 14:40 jäsen  
 Salmela Joonas 14:00 - 14:40 jäsen  
 Suoknuuti Kari 14:00 - 14:40 jäsen  
 Törönen Katriina 14:00 - 14:40 jäsen  
 Ylä-Kotola Juho 14:00 - 14:40 jäsen  
 Kärhä Ismo 14:00 - 14:40 varajäsen  
 Silander Outi 14:00 - 14:40 varhaiskasvatusjohtaja  
 Koskela Otto 14:00 - 14:40 hallintojohtaja  
 Hyttinen Auli 14:00 - 14:40 sivistys- ja 

hyvinvointijohtaja 
 

 
Muu Ylönen Arto 14:00 - 14:40 esittelijä, 

pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Poissa Korpela Marko 14:00 - 14:40 jäsen  
 Suoknuuti Mikko 14:00 - 14:40 jäsen  

 
 

 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Kuntalain 94 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä ja 

annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sama 
kutsuaika on säädetty valtuuston 29.3.2004 hyväksymän työjärjestyksen 8 
§:ssä. Kuntalain 103 §:n mukaan valtuuston on päätösvaltainen, kun 
vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 
  Valtuuston kokouskutsu on lähetetty 9.12.2021 valtuutetuille, 

kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. 
 
  Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus.   
 
Päätös  Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Ptk tark. 
 
 

 
 
Pöytäkirjan tarkastustapa 
 
  Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi 

kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin 
asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös 
ääntenlaskijoina.   

 
Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Markku Korpela ja Pauliina Kuikka. 
 
Päätös  Pötäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Korpela ja Pauliina Kuikka. 
 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Jari Heinonen Arto Ylönen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

47 - 53 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus Miehikkälä, 15.12.2021 
 
 
  
 Markku Korpela Pauliina Kuikka 
     

 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

Miehikkälän kunnanvirasto 16.12.2021  
 
 
  Marja Kauppila 
  Hallintosihteeri 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Talousarviomuutokset vuodelle 2021 
 
 
KhMi 07.12.2021 § 181  
  
 
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 
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Muutosesitys perustuu kunnan saamiin ja kunnanhallituksen hyväksymiin 
valtionosuuspäätöksiin vuodelta 2021. 

   
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
 
KvMi 14.12.2021 § 47    
20/02.02.00/2021    
 
     
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 - 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  
  
 
Liite 2 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelma 
 
 
Valmistelija Hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 040 199 2146. 
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Miehikkälä lähtee vuoteen 2022 ja taloussuunnitelmakaudelle haastavassa 
tilanteessa ja hyvin epävarman informaation varassa. Koronatilanne ei ole 
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 
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karsimalla. Haasteena on yhteinen palvelutuotanto Virolahden kunnan 
kanssa sekä ohut työnantajaorganisaatio, jotka rajaavat mahdollisuuksia 
menojen tasapainottamisessa. 
 
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 
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Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-

2024 taloussuunnitelman kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
 
KvMi 14.12.2021 § 48    
7/02.02.00/2021    
 
Liite 1 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelma 
 
       
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Kunnanvaltuuston työohjelma 2022 
 
 
KhMi 07.12.2021 § 190  
  
 
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. 
 __________  
 
 
KvMi 14.12.2021 § 49    
46/00.02.00/2021    
     
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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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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Lupajaosto § 39 27.10.2021 
Miehikkälän kunnanhallitus § 165 08.11.2021 
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 50 14.12.2021 
 

 

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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Lupajaosto § 39 27.10.2021 
Miehikkälän kunnanhallitus § 165 08.11.2021 
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 50 14.12.2021 
 

 

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  
  
 
Liite 1  a) Rakennusjärjestys liitteineen 
 b) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen 

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 

Miehikkälän ja Virolahden kuntien uuden rakennusjärjestyksen lupajaoston 
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Lupajaosto § 39 27.10.2021 
Miehikkälän kunnanhallitus § 165 08.11.2021 
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 50 14.12.2021 
 

 

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. 
 __________  
 
KvMi 14.12.2021 § 50    
16/10.03.00.00/2021    
 
 
Liite 2  a) Rakennusjärjestys liitteineen  
 b) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen       

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lupajaosto § 40 27.10.2021 
Miehikkälän kunnanhallitus § 166 08.11.2021 
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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  
  
 
 
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. 
 __________  
 
KvMi 14.12.2021 § 51    
17/10.03.00.10/2021    
 
 
Liite 3 Rakennusvalvontamaksut 

 
      
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lupajaosto § 41 27.10.2021 
Miehikkälän kunnanhallitus § 167 08.11.2021 
Miehikkälän kunnanvaltuusto § 52 14.12.2021 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
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  
  
 
 
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. 
 __________  
 
KvMi 14.12.2021 § 52    
22/10.03.00.10/2021    
 
Liite 4 Rakennusvalvonnan palvelumaksut 

 
     
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenten täydentäminen 
 
KvMi 14.12.2021 § 53    
      
 
 
Khall 21.06.2021 § 106 
52/01.011.00/2021 
 Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek-

seen kunnan keskusvaalilautakunta. 
 
 Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 

ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kui-
tenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestyk-
seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tu-
lee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleis-
sa (2021) ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.  

 
 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 mo-

mentti: 
 
 Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimis-

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

 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee 

toimikaudeksi 1.8.2021-  31.5.2025 kunnan keskusvaalilautakuntaan viisi 
(5) jäsentä ja varajäsenet siihen järjestykseen, kun ne tulevat varsinaisten 
jäsenten sijaan sekä valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan. 

 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
 
Kvalt 09.08.2021 § 26  
 
Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kunnan keskusvaalilautakun-

nan jäseniksi toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 seuraavat henkilöt: 
 
 Kaija Halonen 
 Seppo Suomalainen 
 Jimi Pesu 
 Hilkka Seppälä 
 Sannamari Paldanius 
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Miehikkälän kunnanvaltuusto § 53 14.12.2021 
 

 

 
 ja varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä: 
 
 1. Osmo Suortti 
 2. Aila Korpela 
 3. Harri Husu 
 4. Katriina Törönen 
 5. Mari Kuokka 
 
 Puheenjohtajaksi nimettiin Kaija Halonen ja varapuheenjohtajaksi Seppo  

Suomalainen. 
 __________  
 
KvMi 14.12.2021 § 53    
      
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 

 
Keskusvaalilautakunnan jäsen Sannamari Paldanius ja varajäsen Aila 
Korpela ovat ilmoittaneet asettuvansa ehdokkaaksi tammikuun 2022 
aluevaaleissa. Vaalilain mukaan ehdokas ei voi olla 
keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen.  
 

Esittelijä    
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle jäsenen nimeämistä Sannamari 
Paldaniuksen tilalle ja varajäsenen nimeämistä Aila Korpelan tilalle kunnan 
keskusvaalilautakuntaan. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
 
KvMi 14.12.2021 § 53       
   

 
Päätös Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti nimetä kunnan 

keskusvaalilautakuntaan jäseneksi Sannamari Paldaniuksen tilalle Pekka 
Ruopan ja varajäseneksi Aila Korpelan tilalle Marja Rikkolan.  

 __________  
 
 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 47, § 48, § 50, § 51, § 52, § 53 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 
 

Valitusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun-
nallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikai-
suvaatimuksen.  

 
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös: 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 kunnan jäsen. 

Valitusaika 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimei-
senä päivänä ennen valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilau-
antai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusperusteet 
  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 päätös on muuten lainvastainen. 
 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 
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Valitusviranomainen 
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.  
 
Postiosoite: PL 1744,  70101 KUOPIO 
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, käynti Puistokadun puolelta 

  70100 KUOPIO 
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Faksinumero: 029 564 2501 
Puhelinnumero: 029 564 2502 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 
Valituksessa on ilmoitettava: 
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-
taan tehtäväksi (vaatimukset); 
3) vaatimusten perustelut; 
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei koh-
distu valittajaan. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puheval-
taa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot 
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa il-
moitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hal-
lintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeuden-
käyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta; 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai-
kaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mu-
kaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Virolahden kunnan 
kirjaamosta.  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


 
MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2021  22 
 

 

Postiosoite: Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä  
Käyntiosoite:   
Sähköpostiosoite: miehikkala@miehikkala.fi 
Faksinumero:  
Puhelinnumero:  05-74901 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00 - 15:00 

 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 16.12.2021.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 49 

 

Muutoksenhakukielto 

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

 


