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1 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: 

Jäsenet 
Ismo Kärhä, puheenjohtaja   Riitta Likander 
Riitta Rikkola, varapuheenjohtaja  Aila Korpela 
Mikko Suoknuuti   Veikko Suomalainen 
Piia Mäkelä    Antti Vanhala  
  
 
Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut HT tilintarkastaja Antti Kärkkäinen BDO Au-
diator Oy:stä. Tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin vuosiksi 2019-22. Kilpailutuksen tuloksena 
tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy. 
 
Tarkastuslautakunta toteutti työnsä hyväksymänsä arviointisuunnitelman mukaisesti ko-

koontumalla kaikkiaan kahdeksan kertaa.  Virolahden tarkastuslautakunnan kanssa ei, koro-

navirus tilanteesta aiheutuen, perinteistä yhteistapaamista arvioinnin 2019 puitteissa järjes-

tetty. 

Tarkastuslautakunta perehtyi toimintavuonna kunnan toimintoihin ja talouteen haastattele-

malla kunnanjohtajaa, hallintojohtajaa, toimialajohtajia ja tehtäväalueiden vastuuviranhalti-

joita. Tarkastuslautakunta teki tutustumiskäynnit Miehikkälän kunnanvarikolle ja pienjäte-

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

Tilintarkastus 

Miehikkälän kunnan tilintarkastajana vuonna 2019 on toiminut BDO Audiator Oy, vastuulli-
sena tilintarkastajana JHT, HT Riitta Samola lokakuun 2019 loppuun ja siitä eteenpäin JHT, 
KHT Ulla-Maija Tuomela. Avustavana tarkastaja on toiminut HT Antti Kärkkäinen. Tilintarkas-
taja on raportoinut 27.5.2020 tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmansa toteutumises-
ta.   
 

2 EDELLISEN VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY  
 

Valtuusto on käsitellyt arviointikertomuksen 2018 kokouksessaan 17.6.2019 ja päättänyt 
pyytää kunnanhallitukselta lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta.  
Kunnanhallitus on antanut vastaukset arviointikertomukseen 4.11.2019  ja lautakunta on hy-

väksynyt ne 11.12.2019.  

 

Tarkastuslautakunta on tyytyväinen annettuihin vastineisiin. 

3 KUNNAN TALOUS 
 

Kunnan tilikauden 2019 tulos oli 264 000 euroa ylijäämäinen. Kunnan taseessa on kertyneitä 
ylijäämiä vuoden päättyessä yhteensä 7,6 miljoonaa euroa. Kunnan nettomenot olivat edel-
lisvuotta pienemmät n. 3 %. Kuntien nettomenot kasvoivat kunnissa keskimäärin  
6,5 %.  Kunnan veroprosentin korotus 0,5 % näkyi verotulokertymässä, joka oli edellisvuotta 
parempi. 
 
Tarkastuslautakunta on tarkastellut kunnan taloustilanteen kehitystä keskeisten tunnusluku-
jen avulla seuraavassa taulukossa. 
 

Tunnusluku 2019 2018 Kehitys 

edelliseen 

vuoteen

Vuosikate poistoista, % 129,0 50,0

Omavaraisuusaste, % 57,0 57,0

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 62,0 47,0

Taseen ylijäämä €/asukas 3941 3799

Lainat €/asukas 4844 4095

Kassan riittävyys, pv 32 22

Investointien tulorahoitus, % 200 70,3

Talouden keskeiset tunnusluvut
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Miehikkälän kunta suoriutui hyvin kuntataloudelle haastavasta vuodesta 2019. Kuntaliiton 

viime vuoden tilinpäätösarvioiden mukaan 56 kunnan vuosikate vuonna 2019 oli negatiivi-

nen, kun vuonna 2018 näiden kuntien määrä oli 44. Kunnan nettomenot kehittyivät selvästi 

maltillisemmin kuin kunnissa keskimäärin. 

Kunnan lainamäärä kasvoi selvästi edellisestä vuodesta. Tämän myötä velkaantuneisuutta 

kuvaavat tunnusluvut heikentyivät vuodesta 2018. Lainakannan kasvu oli kuitenkin lyhytai-

kaisissa lainoissa ja lisäksi investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella. Lainakannan 

kääntäminen laskuun on siten mahdollista tulevina vuosina. 

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Miehikkälän kunnan tilinpäätös on ylijäämäinen, mikä on ilahduttavaa historiallisen huonon 

kuntataloustilanteen aikana. Vuodesta 2020 uhkaa kuitenkin tulla kuntataloudelle vieläkin 

heikompi vuosi korona-pandemiasta johtuen. Vielä on epäselvää, miten valtio kompensoi 

kuntataloutta koronamenetysten vuoksi. Miehikkälän taseessa on puskuria kertyneiden yli-

jäämien kautta, mutta toimintamenojen maltillisen kehityksen linjaa on edelleen jatkettava. 

Lainamäärä kasvoi vuoden 2019 aikana.  

Tilinpäätöksessä on asukaslukuna käytetty 1.1.2019 lukua 1940. Todellinen asukasluku 

31.12.2019 on 1857. Tämä on huomioitava myös asukaslukuperusteisten tunnuslukujen tul-

kinnassa. Tilinpäätöksessä on suositeltavaa käyttää ajantasaisia lukuja. Alkuvuodesta 2020 

tilanne on edelleen heikentynyt 10 henkilöllä ensimmäisen vuosineljänneksen mukaan.  

4 KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN  
 

Miehikkälän kunnan toimintaa ohjaa vuonna 2018 laadittu kuntastrategia ja visio, jonka mu-

kaan:  

”Miehikkälässä on hyvä elää, yrittää ja kokea elämyksiä.” 

Kuntastrategia on laadittu ajalle 2018-2021. Kuntastrategiaa on valmisteltu valtuustosemi-

naareissa sekä asukastilaisuuksissa. Kunnan toiminta-ajatus strategian mukaan kuuluu näin: 

 

”Olemme rohkea, yhteisöllinen ja elinvoimainen kunta, joka luo toiminnallaan laaja-

alaisesti hyvinvointia tarjoten asukkailleen, yrittäjilleen ja matkailijoilleen ainutlaatuisen 

toimintaympäristön.” 

 

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Talousarviotavoitteiden yhteys kunnan strategiaan tulisi olla selkeämmin esitetty talousarvi-

ossa ja tilinpäätöksessä. Talousarviotavoitteet tulee tukea strategisten tavoitteiden toteutu-

mista. Strategiaa on toteutettu kokonaisuutena hyvin. 

Strategiset tavoitteet ovat kuin tähdet merenkulkijoille, suunnistamme niiden mukaan, mutta 

emme saavuta niitä koskaan. ”Ismo Kärhä” 



5 

 

5 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMI-

NEN 
 

5.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 
 

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat riittävässä määrin. Tarkastuslautakunta on esittänyt ar-

vionsa talousarviotavoitteiden toteutumisesta alla olevassa taulukossa. Talousarviossa 2019 

sitovia määrärahoja olivat toimielin kohtaiset nettomenot. 

Talousarvion 2019 toteutuminen TA 2019 Muutettu TA Toteutuma Arvio

Keskusvaalilautakunta -10100 -10100 -1376

Tarkastuslautakunta -18300 -18300 -16203

Kunnanvaltuusto -42600 -42600 -42101

Kunnanhallitus -8639100 -8991300 -8730568

Sosiaali- ja terveystoimi -617400 -617400 -583959

Sivitystoimi -2383900 -2383900 -2330589

Tekninen lautakunta -792400 -815400 -705420

Rakennuslautakunta -106900 -106900 -72694

Vesihuoltolaitos 67500 67500 55028  

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Talousarvion taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Vesihuoltolaitos jäi hieman tavoittees-

ta. Tiukkaa menokuria on jatkettava kuntatalouden edelleen heikentyessä.  

  

5.2 Yleishallinto  
 

Yleishallinnon talousarvioon sisältyy tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston ja kunnanhalli-

tuksen alaiset toiminnot. Yleishallinnossa ei tapahtunut olennaisia määrärahojen ylityksiä ti-

likauden aikana.  

Kunnanhallituksen toimialan tulosalueiden osalta tarkastuslautakunta kävi läpi asuntotoimel-

le, elinkeinopalveluille, museotoimelle ja tukipalveluille asetettuja tavoitteita ja tavoitteiden 

toteutumista talousarviovertailun tietoihin perustuen.  

Miehikkälän yleishallinnossa on kertynyt ylityötunteja 302 vuoden 2019 aikana. Määrää voi-

daan pitää kohtalaisen suurena. 

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Yleishallinnon organisaatio on haavoittuvainen henkilöstöresurssien osalta.  
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5.2.1 Asuntotoimi 

 

Asuntosihteeri vastaa kunnan asuntojen vuokraustoiminnasta ja asuntokannan ylläpidosta ja 

korjauksesta. Asuntotoimelle on talousarviossa asetettu mm. seuraavia tavoitteita:  

Tavoite Mittari Toteuma 

Käyttöaste  90 % 89 % kunnan asunnoissa 

81 % vuokrataloilla 

Kohtuuhintaiset vuokra-asunnot 1-2 % vuokrankorotukset 1-2 % 

Huolehtia asuinkiinteistöjen ylläpidosta 

ja hoidosta 

Ei ole määritelty Kunta on panostanut voimakkaasti vuok-

rattavien asuntojen kunnostukseen. 

Lähes kaikkiin vuonna 2019 vuokrattui-

hin asuntoihin ehdittiin tehdä siistimis-

remontti ja joissakin asunnoissa  

jopa peruskorjausremontt1 

 

5.2.2 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.  

Elinkeinopalvelut 

Miehikkälän painopisteet Cursorin toiminnassa vuonna 2019 olivat seuraavat:  

- Muurikkalan yritysalue (markkinointi ja myynti)  

-  Miehikkälän matkailun kehittämishankkeet ja investointien mahdollistaminen 

Elinkeinopalveluiden toiminnan painopistealueet liittyivät kuntastrategian toteuttamiseen. 

Uusia yrityksiä kunnassa perustettiin 9 (tavoitteena 6).  

Matkailupalvelut 

Kunnalla on oma matkailu- ja markkinointisihteeri, jonka keskeisenä tehtävänä on Miehikkä-

län matkailun kehittäminen ja tunnettuuden lisääminen. Markkinointi on ollut aktiivista so-

me-kanavissa. Matkailukohteiden opasteita ei vielä 2019 saatu asennettua paikoilleen, mutta 

asiasta laadittiin suunnitelma, joka toteutetaan 2020. 

Museotoimi 

Toiminnan painopisteenä oli yritysyhteistyössä tapahtuva historia- ja luontomatkailun kehit-

täminen ja kulttuuri- ja sotahistorian sisältöasiantuntemuksen tuominen kehitystyöhön. 

Museotoimi on selviytynyt riittävästi asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. 

Kävijämäärät ja pääsylipputulot ylittivät talousarviotavoitteet. Salpalinja-museo toimii Mie-
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hikkälän matkailun kärkikohteena ja yhdessä Salpapolku-retkeilyreitin kanssa matkailun ve-

turikohteena. Asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin.  

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Cursor on aktiivisesti tarjonnut neuvontaa yrityksille korona-aikana ja yritykset ovat olleet 

yleisesti tyytyväisiä Cursorin toimintaan. 

Kotimaanmatkailun ilmeinen lisääntyminen tulee hyödyntää onnistuneesti myös Miehikkälän 

osalta.  

5.2.3 Tukipalvelut 

 

Tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöpalveluista sekä ruokapalveluista.  

Talouspalvelut 

Talouspalvelut on selviytynyt hyvin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteistaan. 

Henkilöstöhallinto 

Henkilöstöraportti 2019 on laadittu ja hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2020. Vuoden 

2019 aikana toteutettiin Kaakon Kaksikon 2.0 uudistus, joka vaikutukset astuivat voimaan 

1.1.2020. Kuntien henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöpoliittinen ohjelma, jota ollaan uu-

simassa vuoden 2020 aikana. 

Kunnan henkilöstömäärä laski selvästi edellisestä vuodesta sosiaali- ja terveystoimen palve-

luiden järjestämisvastuun siirryttyä Kymsotelle 1.1.2019. Kunnan henkilöstömäärä 

31.12.2019 oli yhteensä 49.  Sairauspoissaolot laskivat edellisestä vuodesta. Vertailussa on 

kuitenkin huomioitava, että 78 % kunnan henkilöstöstä siirtyi Kymsoten palvelukseen 

1.1.2019. 

Kaakon Kaksikon kehityskeskusteluprosentti puolestaan oli vain 35 %. Tätä voidaan pitää var-

sin matalana. 

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Tarkastuslautakunta kiittää, että henkilöstöraportti laadittiin ja käsiteltiin tilinpäätöksen 

kanssa yhdessä. Henkilöstöraportti antaa hyvän käsityksen kunnan henkilöstötilanteesta. 

Sairauspoissaolojen osalta arviointi on vaikeaa johtuen isosta organisaatiomuutoksesta. 

2020 osoittaa kehityssuunnan jäljellä olevien toimintojen osalta. 

Kehityskeskusteluiden määrä on ollut aivan liian pieni. Henkilöstöraportissa ei avattu syitä 

tähän. Toimialakohtaiset kehityskeskustelut täytyy näkyä henkilöstöraportista. Kehityskes-

kustelut tulee järjestää tavoitteen mukaisesti vuosittain. 
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Ruokapalvelut 

Ruokapalvelut tuottavat Virolahden ja Miehikkälän kuntien ruokapalvelut koulujen, palvelu-

kotien, varhaiskasvatuksen, henkilöstön, Kymsoten asiakkaiden (sote-toiminnot) sekä tilaus-

kahvitusten ja -ruokailujen tarpeisiin. Tavoitteena oli tuottaa terveellisiä ja maukkaita aterioi-

ta eri asiakasryhmille Kaakon kaksikon alueella. Ruokapalvelut tuotetaan keskitetysti Miehik-

kälän keskuskeittiöstä. 

Ruokapalvelujen toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisena. 

Toteutunut toimintakate oli noin 8 t€ budjetoitua parempi.  

5.3 Sosiaali- ja terveystoimi  
 

Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi Kymsotelle 1.1.2019. Kymso-

ten palveluiden käytöstä maksettiin 7,4 miljoonaa euroa. Kunnan henkilöstöstä suuri osa siir-

tyi Kymsoten palvelukseen 1.1.2019.  

Varhaiskasvatus jäi edelleen kunnan tehtäväksi. Varhaiskasvatuksen talousarvio toteutuma 

on tilinpäätöksessä kuvattu sosiaali- ja terveystoimen alla. Varhaiskasvatuksen toiminnalliset 

tavoitteet on saavutettu pääosin hyvin. Varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikka on kyetty tar-

joamaan kaikille tarvitseville.  Asiakastyytyväisyyttä ei mitattu 2019. 

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Sosiaali- ja terveystoimelle ei ole asetettu tavoitteita. Olisi kuitenkin hyvä asettaa myös tätä 

koskevia tavoitteita esimerkiksi omistajaohjaukseen tai edunvalvontaan liittyen. 

5.4 Sivistystoimi  
 

Sivistyslautakunnan toteutuneet toimintakulut olivat 53.311 € budjetoitua pienemmät (TA 

2.383.900 €, toteutunut 2.330.589 €). 

Perusopetus 

Kunnassa järjestettiin perusopetusta kahdessa koulussa. Lukio-opetusta järjestetään Virolah-

della. Perusopetuksen tavoitteet toteutuivat riittävissä määrin. Koulukuljetukset kilpailutet-

tiin ja uusi puitesopimus tuli käyttöön elokuussa 2019.  

Kutsutaksiliikenne käynnistyi Miehikkälässä elokuussa 2017 ja palvelu jatkui myös vuoden 

2019 aikana. Väinön lenkki -palveluliikenne jatkui. Joukkoliikenteen kustannuksissa oli sääs-

töä edelliseen vuoteen verrattuna. 
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Kirjasto 

Kirjasto saavutti toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyvin. Miehikkälässä kirjaston lai-

nausten määrä kasvoi 3,8 % edellisestä vuodesta. Kävijämäärät puolestaan kasvoivat 6,2 % 

verrattuna edelliseen vuoteen. Lainaus- ja kävijämäärien osalta tilanne oli 2019 hyvä, mutta 

2020 lainaus- ja kävijämääriin vaikuttaa koronatilanteesta aiheutuneet rajoitustoimet.   

Liikuntapalvelut toteutuivat suunnitellusti. Liikuntaneuvontaa ei kyetty järjestämään tavoitel-

lun mukaisesti resurssivajeista aiheutuen.  

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi 

Vapaa-aikatoimen tavoitteena on liikuntatoimintaa järjestämällä edistää kuntalaisten ter-

veyttä ja hyvinvointia, nuorisotoiminnan avulla parantaa nuorten elinoloja ja luoda edellytyk-

siä osallistumiseen turvallisessa ympäristössä sekä kulttuuritoiminnan myötä kasvattaa kun-

talaisten henkistä hyvinvointia ja tukea tasapainoista kehitystä. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Liikuntatoimessa aloitti uusi lii-

kuntaneuvoja toukokuun 2019 alussa. Kunnalla on liikuntatoimen tiedottamista varten käy-

tössä oma nettisivusto www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi.  

Kulttuuritapahtumia järjestettiin vuoden aikana suunnitelmien mukaan. Lasten kulttuurikas-

vatussuunnitelmaa on toteutettu perusasteen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.  

Nuoristoimen resurssit ovat kunnassa niukat. Nuorisovaltuuston toiminta on Miehikkälässä 

aktiivista ja esimerkiksi nuorisotila Kiwin ulkopiha-alueen toiminnot on suunniteltu nuoriso-

valtuustossa. Nuorisotila on muutoinkin tavoittanut hyvin nuoret kävijät.  

 

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopisteenä 2019 oli sivistystoimen osalta liikuntatoimi, 

kulttuuritoimi ja nuorisotoimi. Tarkastuslautakunta kuuli sivistystoimenjohtaja-rehtoria sekä 

vapaa-aikapalvelupäällikköä arviointia suorittaessaan.  

Sivistystoimen palveluiden toteuttaminen on jatkossa kunnan merkittävä tehtävä, kun sosi-

aali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt KymSotelle. Sivistystoimi tulee tukea 

kunnan strategian mukaisesti yhteisöllisyyttä, kuntalaisten viihtyvyyttä ja kuntalaisten ter-

veyden edistämistä. Sivistystoimen resurssit tulee olla oikein mitoitetut, jotta palvelut saa-

daan toteutettua eikä sivistystoimen määrärahoja saa jatkossa vähentää.   

Tapahtumia ja tilaisuuksia tulee edelleen järjestää kaiken ikäisille. Näistä tiedottaminen tulee 

tehdä niin, että mahdollisimman moni tavoitetaan.   

www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi sivuston tunnettavuutta pitäisi lisätä. 

http://www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi/
http://www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi/
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5.5 Tekninen toimi 
 

Tekninen toimi tuottaa kunnan eri toimintojen kiinteistöpalvelut sekä kuntalaisille lakisäätei-

set kunnallistekniikan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen 

palvelut. 

Teknisen lautakunnan toimintatuotot toteutuivat noin 121 t€ budjetoitua parempina ja toi-

mintakulut 125 t€ budjetoitua pienempänä. Toimintakate (sisältäen ulkoiset erät) poikkesi 

125 t€ budjetoidusta.  

Maankäyttö 

Tonttien kysyntä jatkui heikkona. Vuoden 2019 aikana ei saatu tontteja myytyä. . Tonttitar-

jonta kunnassa on melko hyvä ja esillä kunnan nettisivuilla. Kaavamuutoksiin tarvittavat lisä-

selvitykset aiheuttivat pientä nettomenojen ylitystä. 

Toimitilat 

Kunnan kiinteistökanta on tällä hetkellä hyvässä kunnossa, joten olennaista korjausvelkaa ei 

liene. Huoltokirjan käyttö ei ole vielä riittävällä tasolla sen rakaskäyttöisyydestä johtuen. Ta-

lousarvio toteutui kohtuullisesti. 

Yhdyskuntatekniikka 

Yhdyskuntatekniikan talousarvion toteutumiseen vaikutti talviolosuhteet. Määrärahat toteu-

tuivat suunniteltua paremmin.  Puistojen kunto kunnassa on tilinpäätöksen tietojen mukaan 

tyydyttävä. 

Jätehuolto ja liikelaitokset 

Jätehuollon määrärahat toteutuivat kohtuullisesti. Tarkastuslautakunta tutustui pienjäte-

asemaan arviointivuoden aikana. Pienjäteaseman kunnostuksen toteutus tapahtuu 2020.  

Vesihuoltolaitos on eriytetty kunnan kirjanpidosta vesihuoltolain määräyksiä noudattaen. 

Maa- ja metsätilat 

Kunnalla on metsätaloussuunnitelma, jolla ohjataan metsien hoitoa.  

Ympäristötoimi ja pelastustoimi 

Terveysvalvonta ja ympäristönsuojelu toteutetaan yhteistyössä Haminan kaupungin ja Viro-

lahden kunnan kanssa. Talousarvio toteutui hyvin. Pelastuslaitoksen palvelut tuottaa Kotkan 

kaupungin liikelaitos. 
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Rakennuslautakunta / rakennusvalvonta 

Rakennusvalvonnassa siirryttiin jo vuonna 2017 sähköiseen arkistointiin. Keskimääräinen lu-

pien käsittelyaika oli 1,5 kk ja säilyi edellisen vuoden tasolla. Asiakaspalvelua on siirretty 

enemmän sähköisten palveluiden piiriin. Tällä muutoksella toivottaisiin olevan myönteisiä 

vaikutuksia lupien käsittelyaikoihin. 

Rakennuslautakunnan talousarvio toteutui talousarviota paremmin. 

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Varikon ja pienjäteaseman alueen kunnostaminen määräysten mukaiseksi on käynnissä. 

Kunnassa tulee pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten löytää perille osoitteen perusteel-

la. Kuntalaisilla on huolta siitä, löytääkö hätätilanteissa apu oikeaan osoitteeseen. 

6 INVESTOINNIT JA HANKINNAT  
 

Investointeihin varattiin talousarviossa määrärahaa 948.00 € ja toteutuneet investoinnit oli-

vat 568.440 €.  Erityisen suuria investointeja ei 2019 vuonna ollut ja Miehikkälän kunnan 

vuoden 2019 investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti.   

7 KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Miehikkälän kuntakonserniin kuuluu seitsemän (7) tytäryhteisöä ja kolme (3) kuntayhtymää 
sekä yksi (1) osakasyhteisö.  Konserniyhteisöille ei ole asetettu toiminnallisia tai taloudellisia 
tavoitteita.   

Kunnan tytäryhteisöillä on merkittävä taloudellinen vaikutus. Konsernin tunnusluvut ovat pe-
ruskuntaa heikommat: lainakanta 5.812 €/asukas (2018: 4.779 €/asukas) ja omavaraisuus 
54% (2018: 53%).  Konsernitason merkitys on kasvanut, kun kunnan talouden tilaa on ryhdyt-
ty arvioimaan kuntakonsernin tietojen pohjalta vuodesta 2017 lähtien. 

Talouden arviointimenettelyyn johtavien raja-arvojen toteutuminen 

Tarkastuslautakunta on tarkastellut kunnan ja kuntakonsernin taloustilannetta suhteessa 
kuntalain mukaisiin talouden arviointimenettelyn mahdollisesti käynnistäviin raja-arvoihin. 
Tarkastuslautakunta on arvioinnissaan käyttänyt seuraavia värisymboleita: 

=tilanne on hyvä

=tilanne on huolestuttava

=tilanne on huono  

Kunnan ja kuntakonsernin vuoden 2019 talouslukujen vertailu arviointimenettelyn raja-
arvoihin on esitetty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa. 
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Raja-arvo Keskimäärin Kunnan tunnusluku Arvio

Kunnan taseessa on kattamatonta 

alijäämää.

Kunnan taseessa on 

kertynyttä ylijäämää

Kunnan konsernitaseeseen kertynyt 

alijäämä:  > 1000 €/as 

(ed. vuosi > 500 €/asukas)

Konsernitaseessa on 

kertynyttä ylijäämää

Rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut

(yhteenveto alakohdista 1-4)

Kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen konsernin vuosikate 

on positiivinen

Kunnan tuloveroprosenti ylittää 

keskimääräisen tulovero-%  +1,0 %

19,88 % 20,50 %

Kuntakonsernin lainamäärä asukasta 

kohden ylittää puolella kuntakonsernien 

keskimääräisen 

6537 €/asukas

2018 tieto

5812 €/asukas

Kuntakonsernin suhteellinen 

velkaatuneisuus >50 %

54 %

 

Raja-arvojen kehittymisessä näkyy konsernin velkaantuneisuuden kasvu. Konsernin suhteel-
linen velkaantuneisuus ylittikin 50 % raja-arvon (48 % edellisenä vuonna).  

Talouden arviointimenettelykriteereitä on uudistettu 1.3.2019 voimaan tulleessa lakimuu-
toksessa. Uudistuneissa rahoitusta ja vakavaraisuutta kuvaavissa kriteereissä huomioidaan 
muun muassa kuntakonsernin vuokravastuut lainamäärän lisäksi. Lisäksi kunnan tulovero-
prosentti voi jatkossa ylittää 2,0 prosenttia kuntien keskimääräisen tuloveroprosentin. 

Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilin-
päätösten tunnuslukujen perusteella.  
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8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE 
 

Tarkastuslautakunta toteaa, että valtuutettujen tulee päivittää sidonnaisuusilmoitukset kun-

talain mukaisesti ja tarkastuslautakunta valvoo, että ilmoitukset ovat ajantasaiset.  

 

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja lau-

takunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havain-

toihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana havaintojen aiheuttamista toi-

menpiteistä. 

 

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuu-

vapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja teh-

täväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tarkastuslautakunta yh-

tyy tilintarkastajan esitykseen.   

 

Tarkastuslautakunta kiittää luottamushenkilöitä, kunnan työntekijöitä ja yhteistyötahoja 

vuoden 2019 aikana tehdystä hyvästä työstä.   

 

Miehikkälässä 27. päivänä toukokuuta 2020 

 MIEHIKKÄLÄN TARKASTUSLAUTAKUNTA 

 

  

 

Ismo Kärhä  Riitta Rikkola        

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja    

 

 

 

 

Piia Mäkelä  Veikko Suomalainen 

varsinainen jäsen  varajäsen 

 


