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TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 
 

Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet 

Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain 14 luvussa 
ja kunnan hallintosäännössä. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden 
tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.  

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm.: 
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat 
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kunta-
konsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella 
tavalla; 
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan talous-
suunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;  
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arvi-
ointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuus-
tossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pi-
tämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.  

 
Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toimintamuodot 

Kunnanvaltuusto on 21.1.2013 § 4 asettanut kuntalain 71 §:n mukaisesti tarkastuslautakun-
nan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä var-
ten.  

Tarkastuslautakunnan kokoonpano arviointivuonna: 

Ajalla 1.1. – 31.5.2017: 

Jäsenet    Varajäsenet 
Arto Lavento, puheenjohtaja   Hannele Tulkki 
Kati Taina, varapuheenjohtaja   Riitta Riihelä  
Aila Korpela                        Veikko Suomalainen 
Kari Suoknuuti                         Kari Kimmo 
 
Ajalla 1.6. – 31.12.2017 
 
Jäsenet 
Ismo Kärhä, puheenjohtaja   Riitta Likander 
Riitta Rikkola, varapuheenjohtaja  Aila Korpela 
Mikko Suoknuuti   Veikko Suomalainen 
Katriina Törönen 13.11.2017 saakka  Antti Vanhala  
ja Piia Mäkelä tämän jälkeen    
 
Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut JHTT Juhani Liski ajalla 1.1. – 30.1.2017,  KHT, 
JHT Tuulikki Tuononen 31.1. -  31.5.2017 ja 1.6. lähtien JHT, HT Lilja Koskelo BDO Audiator 
Oy:stä.  
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Kunnanvaltuusto päätti jatkaa tilintarkastussopimusta vuosille 2017 – 2018 BDO Audiator 
Oy:n kanssa. 
 
Tarkastuslautakunta toteutti työnsä hyväksymänsä arviointisuunnitelman mukaisesti ko-
koontumalla kaikkiaan yhdeksän kertaa.  Virolahden tarkastuslautakunnan kanssa järjestet-
tiin yhteinen kokous Miehikkälässä 15.3.2018.  

Tarkastuslautakunta perehtyi toimintavuonna kunnan toimintoihin ja talouteen haastattele-
malla kunnanjohtajaa, hallintojohtajaa, toimialajohtajia sekä teknisen toimen johtavia luot-
tamushenkilöitä ja tehtäväalueiden vastuuviranhaltijoita. Tarkastuslautakunta teki tutustu-
miskäynnin  Miehikkälän kunnan alakouluun. 

Tarkastuslautakunta perustaa arviointinsa valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien 
pöytäkirjoista, toimintakertomuksesta sekä kunnallisjohdon ja eri tehtäväalueiden henkilös-
tön haastatteluissa tekemiinsä havaintoihin.   

Tilintarkastus 

Miehikkälän kunnan tilintarkastajana vuonna 2017 on toiminut BDO Audiator Oy, vastuulli-
sena tilintarkastajana JHTT Juhani Liski 30.1.2017 saakka, tämän jälkeen KHT, JHT Tuulikki 
Tuononen 31.5.2017 saakka ja tämän jälkeen JHT, HT Lilja Koskelo. Avustavana tarkastajana 
on toiminut tarkastaja Minna Back-Helvasto. 
 
Tilintarkastaja on raportoinut tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmansa toteutumises-
ta. Tilintarkastaja antoi tarkastuslautakunnalle tarkastuksista väliraportin ja tilinpäätöksen 
käsittelyn yhteydessä loppuraportin.  
 

2 EDELLISEN VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY  
 

Valtuusto on käsitellyt arviointikertomuksen 2016 kokouksessaan 26.6.2017 ja päättänyt 
pyytää kunnanhallitukselta lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta.  
Kunnanhallitus on antanut vastaukset arviointikertomukseen 23.10.2017 ja lautakunta on 
hyväksynyt ne 15.11.2017. 

3 KUNTASTRATEGIAN JA TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMINEN  
 

Miehikkälän kunnan toimintaa ohjaa vuonna 2012 tehty kuntastrategia ja visio, jonka mu-
kaan:  

 Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 -tien maaseutukunta, joka tunnetaan 
laadukkaista palveluistaan, vetovoimaisista asuinalueistaan ja innovatiivisista palveluyrityk-
sistään.  

Kunnan toiminta-ajatuksen mukaisesti kunta tuottaa palvelut ja järjestää laadukkaat perus-
palvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.  Strategian päämäärät/kriittiset menes-
tystekijät ovat asiakas, talous, toiminta/prosessit ja henkilöstö- ja osaaminen. 
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Strategian jalkauttamiseksi on laadittu toimenpideohjelma, jossa on määritelty strategiaa tu-
kevat tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimenpideohjelma sisältää 
runsaasti toimenpiteitä, joille on nimetty vastuutaho ja aikataulu.  
 
Miehikkälän kuntastrategian jalkauttamiseksi on laadittu elinkeino- ja matkailuohjelma, työl-
lisyysohjelma ja Asuminen Miehikkälässä 2020-ohjelma. Ohjelmista koottiin kuntastrategiaa 
tukevat tavoitteet sekä toimenpiteet, vastuut ja aikataulut tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt strategian toimenpideohjelman kokouksessaan 11.4.2016. 
 
Toimenpideohjelman toteutumisen seurantamenettelyt, esim. vastuutahot raportoivat toi-
menpiteiden toteuttamisesta määräajoin kunnanvaltuustolle vuoden 2018 alusta. 
 
Tarkastuslautakunta toivoo, että uusi kuntastrategia on kuntaa kehittävä ja realistinen. 

  
 

4 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMI-
NEN 

4.1 Yleishallinto  
 

Yleishallinnon talousarvioon sisältyy tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston ja kunnanhalli-
tuksen alaiset toiminnot. Yleishallinnossa ei tapahtunut määrärahojen ylityksiä tilikauden ai-
kana. Kunnanhallituksen toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat budjetoitua pienempinä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallituksen toimialan tulosalueiden osalta tarkastuslautakunta kävi läpi asuntotoimel-
le, elinkeinopalveluille,  museotoimelle ja tukipalveluille asetettuja tavoitteita ja tavoitteiden 
toteutumista talousarviovertailun tietoihin perustuen.  

Käyttötalous TA Toteutunut Poikkeama 
Tarkastuslautakunta       
Toimintakulut -18300 -18692 392 
Toimintakate -18300 -18692 392 
Kunnanvaltuusto       
Toimintatuotot 

  
  

Toimintakulut -38600 -43452 4852 
Toimintakate -38600 -43452 4852 
Kunnanhallitus       
Toimintatuotot 392800 409735 16935 
Toimintakulut -1758300 -1691896 66403 
Toimintakate -1365500 -1282161 83338 
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4.1.1 Asuntotoimi 
 

Asuntosihteeri vastaa kunnan asuntojen vuokraustoiminnasta ja asuntokannan ylläpidosta ja 
korjauksesta. Asuntotoimelle on talousarviossa asetettu mm. seuraavia tavoitteita:  

Tavoite Mittari Toteuma 
Käyttöaste  90 % 92 % kunnan asunnoissa 

82 % vuokrataloilla 
Kohtuuhintaiset vuokra-asunnot 1-2 % 1-2 % 
Huolehtia asuinkiinteistöjen ylläpidosta ja 
hoidosta 

Ei ole määritelty Lähes kaikkiin asuntoihin tehtiin siisti-
misremontti ja osaan peruskorjausre-
montti 

  

Asuntotoimen mittarit tarkentuvat vuoden 2018 alusta. 

Kunnan vuokrataloyhtiön menetetyt vuokratulot  tyhjistä asunnoista  on 79.825 euroa vuon-
na 2017.  

Miehikkälän kunnan internet-sivuille lisätään mahdollisuus, että yksityishenkilöt voivat il-
moittaa vuokrattavissa olevat asunnot tai omakotitalot. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että kaksi kunnan suurta vuokra-asuntoa on ollut toimistokäy-
tössä jo useiden vuosien ajan. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan nämä pitäisi saa-
da vuokra-asuntokäyttöön tarvittaessa nopeasti. Kunnassa olisi oltava toimintasuunnitelma, 
minne toimisto voidaan sijoittaa, jos ilmenee tarve antaa nyt toimistokäytössä olevat tilat 
vuokralle asumiskäyttöön. 
 

 

4.1.2 Elinkeino- ja matkailupalvelut ja museotoimi  
 

Miehikkälän kunta ostaa elinkeinopalvelut Cursor Oy:ltä, joka mm. opastaa alueen yrittäjiä ja 
yrittäjäksi aikovia ja toteuttaa kehittämisprojekteja.  Kunta osallistuu Kotkan – Haminan seu-
dun kuntien yhteiseen seudulliseen markkinointiin ja museotoimen henkilöstö hoiti seudulli-
sen yhteismarkkinointisopimuksen mukaiset tehtävät.  

Lisäksi Miehikkälän kunta perusti oman matkailu- ja markkinointisihteerin viran, johon pal-
kattiin Niina Lahtela. Hänen tehtävä on edistää Miehikkälän kunnan näkyvyyttä matkailun ja 
elinkeinotoiminnan edistämiseksi. 

Miehikkälän kunta on halukas kuulemaan määräajoin Cursor Oy:ltä mitä ovat olleet tulokset 
Miehikkälässä. 

Museotoimi on selviytynyt kohtuullisesti asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoit-
teista.  
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Salpalinjan asiakasmäärää ja tunnettavuutta pitää nostaa museotoimen henkilöstön ja uu-
den matkailu- ja markkinointisihteerin yhteistyöllä ja täten museotoimen talous kohenee. 

 

4.1.4 Tukipalvelut 
 

Tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöpalveluista sekä ruokapalveluista, jotka järjes-
tää Virolahden kunta.  

Talouspalvelut 

Talouspalvelut on selviytynyt hyvin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteistaan. 

Henkilöstöhallinto 

Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauslomien määrä 
oli 13,6 päivää/henkilötyövuosi (edellisenä vuonna 20,3 pv). Puheeksiotto-ohjetta päivitettiin 
vuonna 2016 niin, että esimiehen on käytävä työntekijän kanssa puheeksiottokeskustelu, kun 
sairauslomapäivien määrä ylittää 14 päivää kalenterivuoden aikana. 

Henkilöstöhallinnon taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. 

Kehityskeskustelut ovat toteutuneet hyvin. Näiden toteutumiseen tulee kiinnittää myös jat-
kossa huomiota. 

Ruokapalvelut 

Ruokapalvelujen toimintatuotot jäivät 23.135 € budjetoitua pienemmäksi ja toimintakulut 
olivat 17.999 € budjetoitua suuremmat. Toteutunut toimintakate oli noin 41 t€ budjetoitua 
pienempi.   

Muurikkalan kouluruokailun uudelleen järjestelyä ei oltu huomioitu talousarviota tehdessä ja 
vastaava ravitsemustyöntekijä palkattiin. 

Ruokapalvelut tuotetaan keskitetysti Miehikkälän keskuskeittiöstä. 

 

4.2 Sosiaali- ja terveystoimi  
 

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen kulut vuonna 2017 olivat 8.125.096 euroa ja edellisenä 
vuonna 7.612.230 euroa. Kasvu on ollut 6,7 %. Tämä johtui erikoissairaanhoidon kustannus-
ten kasvusta. 

Kaakon kaksikossa painopisteenä oli unelmien liikuntavuosi Suomen 100-vuotisjuhlan hen-
gen mukaisesti. 
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Kaakon kaksikkoon perustettiin yhteinen vammaisneuvosto, joka sijoittuu hallinnollisesti so-
siaali- ja terveystoimen alaisuuteen. 

Kymenlaakson sotealueen perustaminen on vienyt paljon hallinnon resursseja. 

Tulosalueen sitovat tavoitteet toteutuivat. 

4.3 Sivistystoimi 
 

Sivistyslautakunnan toteutuneet toimintakulut olivat 84 € budjetoitua pienemmät (TA 
2.393.500 €, toteutunut 2.309.439 €).  

Miehikkälän kulttuuritoimintaa ovat sävyttäneet Suomi 100 vuoden teema ja kunnan 130 
vuotisjuhlat, jotka on järjestetty yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden ja yhdistysten 
kanssa. 

Miehikkälän kuntaan perustettiin nuorisovaltuusto alkuvuodesta ja toiminta on ollut aktiivis-
ta. Miehikkälän nuorisotilatoiminnan edellytykset paranivat loppuvuodesta huomattavasti, 
kun uusi tila saatiin käyttöön entisessä Pioneerimuseon ja Kotiseutumuseon tiloissa. 

Miehikkälässä kirjaston lainausten määrä kasvoi 1,7 % edellisestä vuodesta. Kävijämäärät li-
sääntyivät 4,5 % verrattuna edelliseen vuoteen. 

Kirjastoin toiminta pysyi annetun talousarvion puitteissa ja määrälliset tavoitteet saavutet-
tiin. 

Perusopetuksen tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. 

Kutsutaksiliikenne käynnistyi Miehikkälässä elokuussa 2017. Väinön lenkki-palveluliikenne 
jatkuu edelleen. 

Muurikkalan koulun toiminta loppuu keväällä 2018 oppilaiden vähentymisen vuoksi. 

 

Kunta järjestää mm. peruskoululaisille maksullisia yhteistapahtumia yhdessä Virolahden 
kunnan kanssa. Tarkastuslautakunnan mielestä kustannusten jakoperusteisiin tulee kiinnittää 
huomiota. 

Sivistystoimi on suoriutunut hyvin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteistaan. 
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4.4 Tekninen toimi 
 

Tekninen toimi tuottaa kunnan eri toimintojen kiinteistöpalvelut sekä kuntalaisille lakisäätei-
set kunnallistekniikan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen 
palvelut. 

Teknisen lautakunnan toimintatuotot toteutuivat noin 34 t€ budjetoitua pienempänä ja toi-
mintakulut 195 t€ budjetoitua pienempänä. Toimintakate (sisältäen sisäiset erät) poikkesi 
161 t€ budjetoidusta.  

Toiminnalliset tavoitteet tonttien osalta toteutuivat lähes täysin. Tonttien kysyntä on pysäh-
tynyt. Tonttitarjonta on esillä kunnan nettisivuilla. 

Vuoden 2017 aikana on hankittu uusi rakennusvalvonta- ja karttaohjelma sekä otettu käyt-
töön Lupapiste.fi palvelu, joka on mahdollistanut siirtymisen sähköiseen lupa-asiointiin.  

Maastomittauksien suorittaminen sijainti- ja loppukatselmusten yhteydessä ja tiedon toimit-
taminen sähköisenä paikkatietona suoraan maanmittauslaitokselle on tullut mahdolliseksi 
GPS-paikantimella. 

Maa-ainesten ottamiseen liittyvät lupa- ja valvonta-asiat siirtyivät kokonaisuudessaan Hami-
nan ympäristölautakunnalle. Yksityisteihin liittyvät tehtävät siirtyivät teknisen lautakunnan 
hoidettavaksi. 

Rakennusvalvonnassa on siirrytty sähköiseen arkistointiin. 

Vuoden 2017 aikana aloitettiin projekti, jonka tavoitteena on saada kiinteistöverotuksen pe-
rusteena olevat rekisterit mahdollisimman ajan tasalle ja kunnan ja verottajan käytössä ole-
vat rekisterit yhdenmukaiseksi. 

Tekninen toimi on suoriutunut hyvin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteistaan ja tekni-
nen toimi hyödyntää nykyaikaista tekniikkaa. 

5 INVESTOINNIT JA HANKINNAT  
 

Investointeihin varattiin talousarviossa määrärahaa 1.807.000 € ja toteutuneet investoinnit 
olivat 1.715.974 €.  Euromääräisesti merkittävin oli paloaseman rakentaminen, joka valmistui 
vuoden 2017 aikana.  

Miehikkälän kunnan vuoden 2017 investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti.   

Kuntakeskuksen yleisilmeestä on saatu elinvoimainen. 

Kilpailutusten osalta tarkastuslautakunta suosittelee edelleen, että yhteiskilpailutuksissa 
varmistetaan riittävä paikallistuntemus ja näkökulma sekä ammattitaito (esim. teiden kun-
nossapito ja aurauspalvelujen kilpailutukset). 
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