Kunnanjohtajan katsaus
Taantumasta ja yleisestä taloudellisesta epävakaudesta huolimatta Miehikkälän kunnan
vuosi 2014 oli poikkeuksellisen myönteinen.
Ilahduttavaa on, että kunta kykeni tuottamaan ja järjestämään laadukkaat peruspalvelut
toiminta-ajatuksensa mukaisesti asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.
Hyvinvointikeskus Kunila valmistui alkuperäisestä aikataulusta poiketen toukokuussa
johtuen peruskorjauksen yhteydessä esiin tulleista kosteusongelmista. Kaikkiaan 4,6
miljoonan euron hankkeelle kunta sai valtionosuutta sisäilma- ja kosteusvauriokorjaukseen
252 000 euroa. Alkuperäisestä 3,2 m€ kustannusarviosta hankkeen kustannukset ylittyivät
1 392 072 euroa.
Kunnan puurakenteinen yläkoulu (1,2 m€) valmistui elokuussa, mikä mahdollisti oppilaiden
siirtymisen toimiviin ja ajanmukaisiin tiloihin. Kesäkuussa alkoi alakoulun, kirjaston ja
liikuntasalin rakentaminen. Kustannusarvioltaan 6,3 m€ hanke valmistuu elokuussa 2015,
jolloin kunnassa on hyvin suunniteltu oppimisympäristö ja toimivat tilat vapaa-ajan,
liikunnan sekä kulttuurin harrastajille.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Miehikkälän kunnalle
koulukeskuksen uudisrakennushankkeeseen valtionavustusta 500 000 euroa, joka
maksetaan pääosin hankkeen toteutusaikana ja loppueränä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeeseen valtionavustusta 150 000 euroa
sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin suunnatusta määrärahasta ja Etelä-Suomen
aluehallintovirasto uuden koulukeskuksen liikuntatilahankkeeseen 175 000 euroa.
Myönnetyt valtionosuudet ovat yhteensä 825 000 euroa.
Kustannuksiltaan 345 864 euron Muurikkalan vesihuolto ja 520 303 euron siirtoviemäri
valmistuivat vuonna 2014, mikä mahdollistaa nykyisten kiinteistöjen liittymisen
kunnallistekniikkaan ja Muurikkalan tonttien ja vihreän logistiikka-alueen hyödyntämisen.
Kaakon kaksikon kuntien kilpailuttamat perusterveydenhuollon palvelut ovat voimassa
nykyisellä sopimuksella vuoden 2017 loppuun. Työterveyshuolto siirtyi vuoden 2014
alussa Kymijoen työterveydelle, mikä monipuolistaa terveyspalvelujen saatavuutta.
Hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen vaikuttavat oleellisesti kunnan palvelut, mutta erityisesti
jokaisen oma vastuu itsestään, läheisistään ja asuinkunnastaan.
Yhteistyön ja tavoitteellisuuden ansiosta kunta on askelen lähempänä kunnan visiota,
jonka mukaan Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 -tien maaseutukunta,
joka tunnetaan laadukkaista palveluistaan, vetovoimaista asuinalueistaan ja
innovatiivisista palveluyrityksistään.
Vaikka kunnan palvelut paranivat vuonna 2014, tuotti kunta ne aiempaa pienemmillä
kustannuksilla, mikä ilmenee kunnan nettomenojen vähenemisenä yleishallinnossa 29 000
€ (1,8 %), sosiaali- ja terveystoimessa 439 200 € (6,1 %) ja teknisessä toimessa 140 300 €
(8,7 %). Sen sijaan sivistystoimessa ne kasvoivat 100 000 € eli 5,1 %.
Kokonaisuudessaan nettomenot pienenivät 508 500 € (4,1 %).

Myönteistä on lisäksi, että henkilöstömenot alenivat 67 760 euroa palkkojen ja palkkioiden
osalta 7,217 m€:sta 7,149 m€:oon (0,93 %). Näin tuottavuuden voidaan sanoa
lisääntyneen ja kuntalaisten saaneen paremmin verorahoilleen vastinetta.
Kunnan menojen kasvua on hillitty Kaakon kaksikon yhteistyöllä ja palvelujen uudelleen
organisoinnilla. Palvelujen toimivuutta ja prosessien sujuvuutta lisättiin johtoryhmän,
osastojen, kunnanhallituksen ja valtuuston työohjelmilla. Kuntastrategiaa jalkautettiin
käytäntöön talousarviolla ja kehityskeskusteluilla.
Vaikka kunnan 1,4 m€ vuosikate (669 e/asukas) kattaa poistot, tilikauden ylijäämä on
784 t€ ja kertynyt ylijäämä 4,3 m€, on kunnan ylläpidettävä menokuria ja saatava
lisätuloja, sillä verotulot hiipuvat väestön vähenemisen, mahdollisen työttömyyden kasvun
ja ikärakenteen myötä.
Kaikkiaan 4,6 m€ tuloverot vähenivät 1,59 prosenttia edellisvuoteen, kun 430 t€
kiinteistöverot lisääntyivät 29,25 ja 581 t€ yhteisöverot 15,88 prosenttia. Yhteensä
verotulot lisääntyivät 1,8 prosenttia.
Kertynyt ylijäämä on helpottanut kunnan tilannetta, mutta on huomioitava, että nykyisellä
investointitasolla kunta velkaantuu nopeasti. Nettoinvestoinnit olivat 6,2 m€ ja vuonna
2016 investointiohjelmassa oleva paloaseman rakentaminen edellyttää lainamäärän
lisäämistä. Kunnalla oli lainaa asukasta kohden 2 920,28 euroa, kun koko maassa sitä oli
2 733 euroa.
Taantuman pitkittymisen, mahdollisen työttömyyden lisääntymisen,
valtionosuusleikkauksien ja investointien vuoksi kunnan talous saattaa heikentyä nopeasti.
Valtiovarainministeriön mukaan kuntien säästötarve on kaksi miljardia euroa.
Kunta myi vuonna 2014 kunnan SEB:n varainhoidossa olleita voittoa tuottaneita osakkeita,
jvk-lainoja, vaihtoehtoisia sijoituksia ja rahamarkkinoiden lyhyen koron rahastoja siten, että
niistä saatiin kunnalle 179 986 euron voitto.
Kuntaan perustettiin viime vuonna seitsemän ja vuonna 2013 kaikkiaan 15 uutta yritystä.
Myönteistä on, että kunnanvaltuuston hyväksyttyä maaliskuussa 2015 Leirikeskuksen
alueen rantayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen, on alueella alkamassa rakennusten
kunnostaminen matkailupalvelujen aikaansaamiseksi.
Kiitokset henkilöstölle ja luottamushenkilöille vuodesta 2014, joka paransi oleellisesti
kuntalaisten palveluja ja toi kunnan toimintaan jatkuvuutta ja jäntevyyttä.
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