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Kaakon kaksikko uudistus 1.1.2020 
 
Yhteiset 
 

Tekninen toimi ja rakennusvalvonta siirtyvät Virolahden kunnan järjestämisvastuulta 
Miehikkälän kunnan järjestämisvastuulle. Samalla teknisen toimen nimi muuttuu, 
toimialan nimi tulee olemaan tekniset-  ja ympäristöpalvelut. Tekniset- ja 
ympäristöpalveluiden toimintaa ohjaava lautakunta tulee olemaan kuntatekniikan 
lautakunta. Rakennuslautakunta lakkautuu ja rakennusvalvontaviranomaisena toimii 
jatkossa kuntatekniikan lautakunnan lupajaosto. 
 
Ravintopalvelut siirtyvät Virolahden kunnan järjestämisvastuulta Miehikkälän kunnan 
järjestämisvastuulle. Organisaatiossa ravintopalvelut kuuluvat tilapalveluihin ja ovat 
osa tekniset- ja ympäristöpalvelut -toimialaa. 
 
Varhaiskasvatus ja esiopetus siirtyvät Miehikkälän kunnan järjestämisvastuulta 
Virolahden kunnan järjestämisvastuulle osaksi sivistys- ja hyvinvointipalvelut -
toimialaa.  
 
Henkilöstön sähköpostisoitteet muuttuvat vastuukunnan mukaisesti 1.1.2020 alkaen 

- Tekniset- ja ympäristöpalvelut: etunimi.sukunimi@miehikkala.fi 
- Sivistys- ja hyvinvointipalvelut: etunimi.sukunimi@virolahti.fi 

 
Yksiköisen yhteispostit pysyvät ennallaan esim. Miehikkälän päiväkodin 
Pitkäkoski -ryhmän sähköposti pysyy ennallaan: pkpitkakoski@miehikkala.fi 

 
Henkilöstön puhelinnumerot säilyvät ennallaan. 

 
Tekniset- ja ympäristöpalvelut 
 

Tekniset- ja ympäristöpalveluiden hallinto ja rakennusvalvonta muuttavat Virojoelta 
Miehikkälän kunnantalolle tammikuun 2020 alussa. Uusi osoite on Keskustie 4 A 
49700 Miehikkälä. Virojoella tulee tilaratkaisujen selkiinnyttyä olemaan palvelupiste, 
joka palvelee yhtenä päivänä viikossa. Aukiolosta tiedotetaan myöhemmin. 
 
Kunnan omistamien kiinteistöjen vikailmoitukset ilmoitetaan ark. klo 7-15.30 suoraan 
vastaavalle kiinteistönhoitajalle tai työnjohtaja Antti Nokalle p. 050 3892 156.   
 
Kunnallistekniikan häiriötilanteet arkisin klo 7-15.30 työnjohtaja Kari Uutela p. 0400 
346 542. 
 
Kaikki vikailmoitukset arkisin klo 15.30- 07.00 ja viikonloppuisin, päivystävä numero 
p. 0400 346 552. 
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Kiinteistö Oy Virolahden Vuokra-asuntojen toimisto jatkaa 1.1.2020 jälkeen samoissa 
tiloissa Opintie 2 Virolahti. Isännöitsijä Outi Rahkonen p. 050 389 2153 ja huolto Veli-
Matti Lautamies p.050 389 2154.  

 
 
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut 
 
 Merja Heinäaho aloittaa 1.1.2020 Virolahden yläasteen ja lukion ja Miehikkälän  

koulun uutena rehtorina. Hänet tavoittaa sähköpostilla; uusi puhelinnumero 
ilmoitetaan myöhemmin kunnan ja koulujen nettisivuilla. 
 
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan työhuone on tammikuussa entisessä Virolahden 
sosiaalitoimistossa Opintie 2:ssa. 

 
 

Varhaiskasvatus ja esiopetus 
 
 Asiakasmaksut 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut erääntyvät aina seuraavan kuukauden 
viimeisenä päivänä. Joulukuun lasku erääntyy 30.1.2020 ja se maksetaan 
Miehikkälän kunnalle. Tammikuun varhaiskasvatuksen maksut erääntyvät 28.2.2020 
ja ne maksetaan Virolahden kunnalle.  
 
Teidän tulee huomioida vastuukunnan muutos varsinkin, jos olette tehneet e-
laskusopimuksen Miehikkälän kunnan kanssa. Suosittelemme ottamaan käyttöön e-
laskut 1.1.2020 alkaen Virolahden kunnan kanssa. 

 
 Päiväkodin johtajat 1.1.2020 
 Virojoen päiväkoti Kirsi Teittinen p. 050 3892 116 
 Klamilan päiväkoti Tiina Lounatmaa p. 040 1991 930 
 Miehikkälän päiväkoti Miia Tilli p. 040 1991 916 (sijaisuus v. 2020) 
 
 
Muuta 

 
Kaakon kaksikko 2.0 uudistuksen tavoitteena on ollut turvata kuntalaisille tuotettavien 
palveluiden saatavuus, laatu ja kustannustehokkuus pitkällä aikavälillä. Toiminnan 
uudelleen organisoinnilla tavoitellaan toiminnan sujuvoittamista ja parempaa 
palvelua. Organisaatio muuttuu - palvelut jatkuvat. 


