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_________________________________________________________________________________

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus Kuntalain 94 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä ja annet-

tava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sama kutsu-
misaika on säädetty valtuuston 29.3.2004 hyväksymän työjärjestyksen 8
§:ssä. Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähin-
tään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

  Valtuuston kokouskutsu on lähetetty 24.2.2021 valtuutetuille,
kunnanhallituksen jä senille ja kunnanjohtajalle.

  Kokouksesta on 24.2.2021 annettu yleisesti tieto julkisten kuulutusten
ilmoitustau lulla. Kokouskutsu ja asialista on julkaistu myös Miehikkälän
kunnan ko ti sivuilla ja Kaakonkulma-lehdessä.

  Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus.

Päätös
________________________________________________________________________________

Pöytäkirjan
tarkastaminen Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi

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

Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuula Suomalainen ja Riitta
Tenkanen-Salmela.
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Päätös
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Miehikkälän kunnanhallitus § 28 22.02.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto 01.03.2021

4
Lisäpoistot ja arvonalennukset tilinpäätöksen 2020 yhteydessä

60/04.042/2019

Khall 22.02.2021 § 28

Liite 1  Miehikkälän lisäpoistot- ja arvonalennustarpeet 2020 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta,
  taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän
suunnitelman mukaisista poistoista ja sen kohta 2.3.2.2. Aineelliset ja
aineettomat hyödykkeet määrittävät hyödykkeen arvostamisesta
seuraavaa: ”Olennaiset muutokset pysyvien vastaavien tulonodotuksissa
tai arvo kunnan palvelutuotannossa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon
poistosuunnitelmaa muuttamalla. Lisäpoisto, joka tehdään suunnitelman
mukaisten poistojen kohteena olevasta aineettomasta tai aineellisesta
hyödykkeestä sen takia, että poistosuunnitelmaa on perustellusti muutettu,
merkitään suunnitelman mukaiseksi poistoksi. Suunnitelmanmukaiset
poistot ovat aina ensisijaisia arvonalennuksena vähentämiseen nähden.
Mikäli poistonalainen hyödyke kuitenkin esimerkiksi tuhoutuu tulipalossa
kokonaan tai hyödykkeen tulonodotukset muuttuvat olennaisesti tai
poistuvat kokonaan sen käyttötarkoituksen muutoksesta johtuen, esitetään
kulukirjaus tuloslaskelmassa erikseen arvonalentumisena. Hyödykkeen
jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa ja sitä kautta poistosuunnitelmaa on
tarkistettava hyödykekohtaisesti säännöllisesti myös kertaluonteisen
lisäpoiston tekemisen jälkeen.”

Arvonalentumisen- tai lisäpoiston kirjauksen tarvetta harkittaessa
hyödykkeen ja sijoituksen todennäköiset tulonodotukset ja arvo
palvelutuotannossa arvioidaan varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Hallintojohtajan, kunnanjohtajan ja teknisen johtajan arvion mukaan
Miehikkälän kunnan pysyvissä vastaavissa on tarvetta
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen perusteella Liitteessä 1
esitetyille kertaluonteisille lisäpoistoille ja arvonalennuksille. Esitettyjen
lisäpoistojen ja arvonalennusten määrä on yhteensä 236.741,70 €.
Lisäpoistojen ja arvonalennusten osalta on konsultoitu kunnan
tilintarkastajaa, jonka mukaan tehty tarkastelu vastaa kirjanpitolain ja
tilinpäätösperiaatteiden edellyttämää lähestymistapaa.

Olennaiset lisäpoistot ja arvonalennukset eritellään tilinpäätöksen 2020
liitetiedoissa.

Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146

Kunnanjohtajan ehdotus

  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi suunnitelman
  mukaisten poistojen lisäksi liitteessä 1 esitetyt lisäpoistot ja 
  arvonalennukset. Niiden määrä on yhteensä 236.741,70 €.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 28 22.02.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto 01.03.2021

Päätös   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
  __________

Kvalt

Liite 1 Miehikkälän lisäpoistot ja arvonalennustarpeet 2020

Päätös
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Miehikkälän kunnanhallitus § 29 22.02.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto 01.03.2021

5
Pakollinen varaus tilinpäätöksen 2020 yhteydessä

8/04.041.01/2021

Khall 22.02.2021 § 29
 Miehikkälän sote-palvelut tuottava kuntayhtymä Kymsote on tehnyt ennen

kaikkea koronaviruksesta johtuen tilikaudella 2020 vajaan 33,5 miljoonan
euron alijäämän. Alijäämä koostuu suurimmalta osin menetetyistä tuloista
jäsenkunnilta, mikä on aiheuttanut erityisesti perusterveydenhuollon
volyymien romahtamisesta vuoden 2020 alkupuolella sekä kasvaneista
kuluista. Etenkin henkilöstökulut, aineet ja tarvikkeet sekä palveluiden
ostot ovat toteutuneet budjetoitua suurempina.

 Perussopimuksen mukaan alijäämä käsitellään osana Kymsoten
tilinpäätöstä. Jäsenkunnat kattavat Kymsoten alijäämän käytön
mukaisessa suhteessa perussopimuksen mukaisesti (§ 19).

 Kymsoten vs. talousjohtaja ilmoitti hallintojohtajalle sähköpostitse
17.2.2021, että Miehikkälän täsmäytetty osuus katettavasta alijäämästä on
325 614,65 euroa. Tämän vuoksi Miehikkälä tekee oman tilinpäätöksen
yhteydessä 325 700 euron pakollisen varauksen.

 Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146

Kunnanjohtajan ehdotus    

  Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä tehtävän 325
700 euron suuruisen pakollisen varauksen. Pakollinen varaus annetaan
tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt

Päätös
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Miehikkälän kunnanhallitus § 30 22.02.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto 01.03.2021

6
Palveluyhdistys Rateva ry:n välirahoitushakemus

26/03.034.01/2021

Khall 22.02.2021 § 30

Liite 2 Ratevan hakemus välirahoituksesta 16.2.2021

 Palveluyhdistys Rateva ry on hakenut kunnalta 16.2.2021 välirahoitusta
purkaakseen asuinkelvottomat rivitalorakennukset osoitteessa Rauhantie
3 A - E, 49700 Miehikkälä (Liite 1). Purku-urakka on kilpailutuksessa ja
purkaminen aloitetaan aikaisintaan 22.3.2021. Urakan hinta selviää
kilpailutuksessa. Ratevan toiminnanjohtaja Liisa Pöntysen arvion mukaan
urakan hinta tulee olemaan noin 100 000 euroa.

 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt yhdistykselle
avustuksen, joka on 90 % toteutuvista purkukustannuksista. Näin ollen
haettavan välirahoituksen lisäksi kunta suoraan lainoittaisi Ratevaa 10 %:n
osuudella toteutuneista purkukustannuksista, minkä lisäksi lainoitus
koskisi myös kaatopaikkamaksuja ja jäteveroa.

 Rateva on pyytänyt hakemuksessaan mahdollisuutta neuvotella suoran
lainoituksen palautuksen ehdoista, kun kilpailutuksen lopputulos ja hinta
ovat tiedossa. Välirahoitusosan (90 % purkukustannuksista) Rateva
palauttaisi välittömästi, enintään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun
avustus on saapunut pankkitilille.

 Rateva on yleishyödyllinen yhteisö, joka tuottaa monipuolisia palveluita
sekä hyvinvointia etenkin kunnan ikäihmisille. Yhdistys ei toimi
markkinaehtoisesti ja haettu välirahoitus sekä lainoitus kohdistuisivat
puhtaasti ei-taloudelliseen toimintaan. Välirahoitus ja lainoitus ovat siten
lainsäädännön puitteissa mahdollisia, mutta suoralle lainoitusosalle
uudistunut Kuntalaki (410/2015) edellyttää kuitenkin vakuuden. Vakuuden
tulee olla riittävä.

 Kaiken kaikkiaan Rateva tuottaa tärkeitä palveluita kuntalaisille ja kunnalla
on entuudestaan tiivis suhde yhdistykseen. Kunta on rahoittanut Ratevaa
myös aiemmin ja taannut sen lainoja. Kunnalla on saatavia tälläkin hetkellä
Ratevalta 150 000 euroa, minkä lisäksi kunnalla on voimassaolevia
takauksia Ratevan aravalainoihin. Kunnan intressissä on tukea yhdistystä
ja sen toimintaa niin talouden kuin kuntalaisten hyvinvoinnin
näkökulmasta.

 Rateva on lyhentänyt ennen koronakriisiä velkaansa kunnalle
suunnitelman mukaisesti. Koronasta johtuen yhdistyksen toiminta on
väliaikaisesti kärsinyt merkittävästi, minkä vuoksi vuosi 2020 oli
lyhennysvapaa vuosi ja lainoitusaikaa sekä lyhennystahtia muokattiin. Sen
sijaan yhdistykseen kohdistuvan taloudellisen riskin ei voida katsoa
pidemmällä aikavälillä kasvaneen. Lainanmaksukyky edellyttää kuitenkin
koronarajoitusten poistumista ja sitä, että yhdistys voi toimia
tavanomaisessa toimintaympäristössä.
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Miehikkälän kunnanhallitus § 30 22.02.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto 01.03.2021

 Purettavista rivitaloista vapautuisi lisäksi tilaa yhdistyksen talouteen, jos
rivitaloista maksettavat velkavastuut jäisivät yhdistykseltä pois.
Valtionkonttori on myöntänyt 90 %:n akordin yhtiön Rauhantie 3:n
perusparannuslainoihin, mutta lainan on loppuosasta takaisinmaksuehto.
Kunnan tulisi lainoittaa loppuosan suhteen Ratevaa vielä erikseen 45 000
eurolla, mistä Rateva on jättänyt 16.2.2021 erillisen hakemuksen.

 Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
Palveluyhdistys Rateva ry:n välirahoitushakemuksen seuraavin ehdoin ja
muutoksin:

 1) Välirahoituksen ja lainoituksen suuruus on kokonaisuutena enintään
150 000 euroa.

 2) Lainoituksen osalta riittäväksi vakuudeksi katsotaan Ratevan aiemman
kassalainan vakuus (kunnanvaltuusto 7.9.2015, § 21), eli palvelutalo
Vantteran 0,3310 ha kiinteistö rakennuksineen kiinteistötunnus
489-411-14-22.

 3) Vakuus tulee olla kiinnitettynä kunnalle siihen asti, kunnes sekä vanha
kassalaina että uusi laina ovat maksettu kokonaisuudessaan takaisin.

 4) Lainoitusosan ehdoista sovitaan kirjallisesti purku-urakan hinnan
varmistuttua.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt

Liite 2 Ratevan hakemus välirahoituksesta 16.2.2021

Päätös
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Miehikkälän kunnanhallitus § 31 22.02.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto 01.03.2021

7
Palveluyhdistys Rateva ry:n lainahakemus

29/03.034.01/2021

Khall 22.02.2021 § 31

Liite 3 Ratevan lainahakemus 16.2.2021

 Palveluyhdistys Rateva ry on hakenut kunnalta 16.2.2021 lainoitusta
maksaakseen Valtionkonttorille Rauhantie 3 A - E:n purkamisen jälkeen
jäävän loppuvelan. Rateva on saanut Valtionkonttorin lainoihin 90 %:n
akordin, joka on kokonaisuudessaan 450 941,38 euroa. Ratevan
kassatilanne huomioiden kunnalta haettava lainan määrä on 45 000 euroa
ja laina-aika viisi (5) vuotta. Tarkemmat yksityiskohdat ovat nähtävillä
hakemuksessa (Liite 1).

 Akordin ehtona on, että yhdistys on maksanut Valtionkonttorin akordin
jälkeen jäävät lainat sekä korot takaisin Valtionkonttorille ennen
purkamisen aloittamista. Tämä tulee tehdä viimeistään 22.3.2021.

 Rateva on yleishyödyllinen yhteisö, joka tuottaa monipuolisia palveluita
sekä hyvinvointia etenkin kunnan ikäihmisille. Yhdistys ei toimi
markkinaehtoisesti ja haettu lainoitus kohdistuu puhtaasti ei-taloudelliseen
toimintaan. Kuntalaki (410/2015) edellyttää lainalle kuitenkin riittävän
vakuuden.

 Kaiken kaikkiaan Rateva tuottaa tärkeitä palveluita kuntalaisille ja kunnalla
on entuudestaan tiivis suhde yhdistykseen. Kunta on rahoittanut Ratevaa
myös aiemmin ja taannut sen lainoja. Kunnalla on saatavia tälläkin hetkellä
Ratevalta 150 000 euroa, minkä lisäksi kunnalla on voimassaolevia
takauksia Ratevan aravalainoihin. Kunnan intressissä on tukea yhdistystä
ja sen toimintaa niin talouden kuin kuntalaisten hyvinvoinnin
näkökulmasta.

 Rateva on lyhentänyt ennen koronakriisiä velkaansa kunnalle
suunnitelman mukaisesti. Koronasta johtuen yhdistyksen toiminta on
väliaikaisesti kärsinyt merkittävästi, minkä vuoksi vuosi 2020 oli
lyhennysvapaa vuosi ja lainoitusaikaa sekä lyhennystahtia muokattiin. Sen
sijaan yhdistykseen kohdistuvan taloudellisen riskin ei voida katsoa
pidemmällä aikavälillä kasvaneen. Purettavista rivitaloista vapautuisi lisäksi
tilaa yhdistyksen talouteen, jos rivitaloista maksettavat velkavastuut jäisivät
yhdistykseltä pois. Lainanmaksukyky edellyttää kuitenkin koronarajoitusten
poistumista ja sitä, että yhdistys voi toimia tavanomaisessa
toimintaympäristössä.

 Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
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Miehikkälän kunnanhallitus § 31 22.02.2021
Miehikkälän kunnanvaltuusto 01.03.2021

Palveluyhdistys Rateva ry:n lainahakemuksen seuraavin muutoksin:

 1) Riittäväksi vakuudeksi katsotaan esitetyistä vakuuksista maapohjaa
tilalla Iltarusko, rek. nro. 489-411-0014-001, pinta-ala 10 420 neliömetriä,
laskennallinen arvo 41 680 €.

 2) Vakuus kiinnitetään kunnalle siihen asti, kunnes laina on
kokonaisuudessaan maksettu kunnalle takaisin.

 3)  Lainan  vuosikoroksi määritetään kullekin vuodelle 12 kk euribor, joka
tarkistetaan vuosittain vuoden ensimmäisenä päivänä. Koron tulee olla
kuitenkin vähintään 0,00 %. Kunta ei peri lainasta marginaalia.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 __________

Kvalt

Liite 3 Ratevan lainahakemus 16.2.2021

Päätös
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Miehikkälän kunnanvaltuusto 01.03.2021

8
Muut asiat

Kvalt


