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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.  Perinteistä yhteistapaamista Virolahden tarkastus-

lautakunnan kanssa ei järjestetty koronapandemiatilanteen vuoksi. 
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Tarkastuslautakunta perehtyi toimintavuonna kunnan toimintoihin ja talouteen haastattele-

malla kunnanjohtajaa, hallintojohtajaa, toimialajohtajia ja tehtäväalueiden vastuuviranhalti-

joita. Suunniteltuja tutustumiskäyntejä ei järjestetty.   

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

Tilintarkastus 

Miehikkälän kunnan tilintarkastajana vuonna 2020 on toiminut BDO Audiator Oy, vastuulli-
sena tilintarkastajana JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela. Avustavana tarkastaja on toiminut HT 
Antti Kärkkäinen. Tilintarkastaja on raportoinut 26.5.2021 tarkastuslautakunnalle tarkastus-
suunnitelmansa toteutumisesta.   

2 EDELLISEN VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY  
 

Valtuusto on käsitellyt arviointikertomuksen 2019 kokouksessaan 15.6.2020 ja päättänyt 
pyytää kunnanhallitukselta lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta.  
Kunnanhallitus on antanut vastaukset arviointikertomukseen 9.11.2020 ja lautakunta on hy-

väksynyt ne 16.11.2020.  

 

Tarkastuslautakunta on tyytyväinen annettuihin vastineisiin. 

3 KUNNAN TALOUS 
 
Kunnan tilikauden 2020 tulos oli 786.000 euroa ylijäämäinen. Kunnan taseessa on kertyneitä 
ylijäämiä vuoden päättyessä yhteensä n. 8,4 miljoonaa euroa.  
 
Tarkastuslautakunta on tarkastellut kunnan taloustilanteen kehitystä keskeisten tunnusluku-
jen osalta alla olevassa taulukossa. Kunnan toimintavuosi 2020 oli kaikin tavoin poikkeuksel-
linen COVID-19 pandemian vaikutuksesta. Talouslukujen vertailu edelliseen vuoteen onkin 
varsin haastavaa.   
 

Tunnusluku 2020 2019 Kehitys 

edelliseen 

vuoteen

Vuosikate poistoista, % 166,0 129,0

Omavaraisuusaste, % 61,0 61,0 ei muutosta

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 57,0 62,0

Taseen ylijäämä €/asukas 4541 3941

Lainat €/asukas 4753 4844

Kassan riittävyys, pv 68 32

Investointien tulorahoitus, % 496 200

Talouden keskeiset tunnusluvut
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Miehikkälän kunnan tulos 2020 oli erittäin hyvä ja noudattelikin pitkälti valtakunnallista kehi-

tystä. Suomen kunnat ovat pääsääntöisesti tehneet hyvät tulokset vuonna 2020 johtuen pit-

kälti valtion kunnille kohdistamista koronatuista. Sairaanhoitopiirit ovat puolestaan tehneet 

todella heikkoja tuloksia vuonna 2020. Kymsotenkin vuosi 2020 olikin varsin heikko, joka hei-

jastui myös siihen, että kunta joutui kirjaamaan ns. pakollisen varauksen vastuustaan kun-

tayhtymälle kertyneistä alijäämistä (n. 0,3 miljoonaa euroa). Kymsoten kustannusten kasvu 

lienee jatkossa hyvin todennäköinen jo yksistään siitä syystä, että koronatilanne on varmasti 

aiheuttanut kuntayhtymälle kiinniotettavaa hoitovelkaa. 

Kunnan lainamäärä kääntyi laskuun edellisestä vuodesta. Kassan riittävyys oli vuoden päätty-

essä jopa 68 päivää.  

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Miehikkälän kunnan tilinpäätös on selvästi ylijäämäinen. Valtion koronatukitoimenpiteet 

kunnille olivat väliaikaisia, kun taas koronapandemian vaikutukset näkyvät kuntien taloudes-

sa vielä vuosien ajan. Kymsoten menot kasvanevat päättyneen vuoden tasosta, eikä ko-

ronapandemian hoito varmasti ainakaan helpota Kymsoten tilannetta. Näin ollen kunnan 

menot todennäköisesti kasvavat tulevina vuosina, joten tarkkaa taloudenpitoa on edelleen 

jatkettava.  

Korona vaikutti suoranaisesti tai välillisesti kaikkeen kunnan toimintaan.  Väestönmuu-

tostrendi kääntyi, kunnan väkiluku kasvoi. Hyvä tulos mahdollisti myös rakennusten kirjanpi-

toarvojen tarkastelun lisäpoistojen kautta.  

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 

Talousarviotavoitteet on johdettu aiempaa selkeämmin kuntastrategiasta. Arvioitaessa ta-

lousarviotavoitteiden toteutumista saadaankin myös käsitys siitä, miten strategiaa on onnis-

tuttu toteuttamaan. Strategian henkeä on toteutettu hyvin, vaikka toimintavuosi olikin kaikil-

la tavoin poikkeava. 
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Kuntaan muutti vuonna 2020 enemmän asukkaita, kun sieltä muutti pois. Poikkeuksellinen 

vuosi 2020 sai näin myös positiivisia piirteitä ja usko kunnan elinvoimaisuuteen sai vahvistus-

ta. Poikkeusolot ovat saaneet aikaan ilmiön, jossa ihmisiä kiinnostaa enenevässä määrin 

muuttaminen pienemmälle paikkakunnalle.  Väestökeskittymistä poiketen meillä on tarjota 

pienet oppilas- ja varhaiskasvatusryhmät, terveet rakennukset, luonto, turvallinen asuinym-

päristö.   

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 2020 

sitovia määrärahoja olivat toimielin kohtaiset nettomenot. 

Talousarvion 2020 

toteutuminen, 1000 €, netto TA 2020 Muutettu TA Toteutuma Arvio

Keskusvaalilautakunta

Tarkastuslautakunta -18 -14

Kunnanvaltuusto -45 -25

Kunnanhallitus -8768 -8749

Sivitystoimi -3042 -2580

Tekninen lautakunta -737 -573

Lupajaosto -82 -51

Vesihuoltolaitos 36 -26  

Talousarvioon ei tehty muutoksia 2020 aikana. 

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Talousarvion taloudelliset tavoitteet toteutuivat niiltä osin, kuin ne oli mahdollista toteuttaa. 

Palveluiden järjestämisen rajoitukset pakottivat poikkeamaan suunnitellusta toiminnasta. 

5.2 Yleishallinto 
 

Yleishallinnon talousarvioon sisältyy tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston ja kunnanhalli-

tuksen alaiset toiminnot. Kymsoten osalta tavoitellaan toimivaa edunvalvontaa. Yleishallin-

nossa ei tapahtunut määrärahojen ylityksiä tilikauden aikana.  

Kunnanhallituksen toimialan tulosalueiden osalta tarkastuslautakunta kävi läpi asuntotoimel-

le, elinkeinopalveluille, museotoimelle ja tukipalveluille asetettuja tavoitteita ja tavoitteiden 

toteutumista talousarviovertailun tietoihin perustuen.  
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Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat joutuivat luomaan uutta toimintakulttuuria etätöiden ja 

etäkokousten osalta. Kokemukset ovat positiivisia. Etäkokoukset tulevat varmasti jatkumaan 

myös jatkossa niiden helpomman kalenteroinnin, tavoitettavuuden ja joustavuuden vuoksi.  

Miehikkälällä on Kymsoten kanssa neuvoteltu palvelusopimus terveyskeskuspalveluista. Sote-

alan muutospaineissa on edelleen jatkettava työtä palveluiden kohtuullisen säilyttämisen 

puolesta.  

5.2.1 Asuntotoimi 

 

Asuntosihteeri vastaa kunnan asuntojen vuokraustoiminnasta ja asuntokannan ylläpidosta ja 

korjauksesta. Asuntojen käyttöaste 80 % ei yltänyt asetettuun tavoitteeseen (90 %).  Huo-

neistokorjauksia tehtiin asuntojen vapautumisten mukaan 15 asunnossa vuonna 2020. Kun-

nan omien vuokra-asuntojen käyttöaste jäi selvästi alhaisemmaksi (74 %).  

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Kunnan omistamien asuntojen osalta on ryhdytty toimenpiteisiin käyttöasteen nostamiseksi 

kunnostamalla asuntoja vuoden 2021 aikana. 

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 

Elinkeinopalveluiden toiminnan painopistealueet liittyivät kuntastrategian toteuttamiseen. 

Elinkeinopalveluiden päätavoitteena on kunnassa toimivien ja aloittavien yritysten toiminta-

edellytysten parantaminen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen. 

Uusia yrityksiä kunnassa perustettiin 7 (tavoitteena 10). Työttömyysaste 12/20 oli korkeahko 

14,4 % (tavoitteena alle 8 %). 

Matkailupalvelut 

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

län matkailun kehittäminen ja tunnettavuuden lisääminen. Markkinointi on ollut aktiivista 

some-kanavissa. Miehikkälän kesätapahtumia ei voitu järjestää.  
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Museotoimi 

Toiminnan painopisteenä on yritysyhteistyössä tapahtuva historia- ja luontomatkailun kehit-

täminen ja kulttuuri- ja sotahistorian sisältöasiantuntemuksen ja kokoelmien hyödyntäminen 

maaseutumatkailun kehittämisessä. Salpalinja-museo toimii Miehikkälän matkailun kärkikoh-

teena ja yhdessä Salpapolku-retkeilyreitin kanssa matkailun veturikohteena 

Salpalinjamuseolla ja Salpapolulla oli hyvä vuosi.  Kotimaan matkailun lisääntyessä myös 

Miehikkälä sai siitä osansa. Tyytyväisyyskyselyt osoittivat, että asiakkaat ovat olleet tyytyväi-

siä museopalveluihin.  

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Onnistuneesta markkinoinnista ja kasvavasta kotimaanmatkailusta on kunnan suotavaa pi-

tää kiinni. Tapahtumatilaisuuksien synkronointi ja yhteismainonta kunnan, yritysten ja yhtei-

söjen kesken.  

5.2.3 Tukipalvelut 

Tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöpalveluista sekä ruokapalveluista.  

Talouspalvelut 

Talouspalvelut on selviytynyt hyvin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteistaan. 

Henkilöstöhallinto 

Henkilöstöraportti 2020 on laadittu ja hyväksytty kunnanhallituksessa 22.3.2021. Henkilöstö-

raportissa kuvataan hyvin poikkeuksellisen vuoden vaikutuksia kunnan henkilöstöön. Sai-

rauspoissaolot olivat 16,6 päivää työntekijää kohden (2019; 13,6). Henkilöstöpoliittinen oh-

jelma päivitettiin myös 2020. 

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Henkilöstöraportti antaa hyvän käsityksen kunnan henkilöstötilanteesta. Ilahduttavaa on, et-

tä poikkeava vuosi ei estänyt henkilöstösuunnitelmien laadintaa tai kehittämistyötä henkilös-

tön hyvinvoinnin tukemiseksi. Kaakon kaksikko 2.0 uudistus toteutettiin suunnitelmien mu-

kaisesti. 

Sairauspoissaolot kasvoivat edellisestä vuodesta. Kaakon Kaksikon kehityskeskusteluprosentti 

oli lähes 100, mikä on erittäin hieno asia, sillä kehityskeskustelut edistävät työhyvinvointia ja 

luovat todellista vuorovaikutusta. 

Henkilöstölle vuosi 2020 oli haastava. Palvelut on kuitenkin kyetty järjestämään hyvin ja hen-

kilöstö ansaitsee kiitosta venymisestä kunnan ja kuntalaisten hyväksi tehdystä työstä. 
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5.3 Sivistys- ja hyvinvointi 
 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toteutuneet toimintakulut olivat budjetoitua pienemmät.  

Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuspaikat ja esiopetuspaikka kyettiin järjestämään lain puitteissa. Esiopetus kes-

kitettiin kirkonkylälle. Koronapandemian aiheuttaman poikkeusolojen vuoksi varhaiskasva-

tuksen käyttö oli mahdollista vain kriittisillä aloilla työskentelevien perheiden lapsille ajalla 

18.3.-14.5.2020.  

Perusopetus 

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

della. Keväällä 2020 kaikki perusopetuksesta päättötodistuksen saaneet saivat jatko-

opintopaikan. Perusopetuksen järjestämistä leimasi vahvasti koronapandemian vuoksi toteu-

tetut etäopetusjaksot. Tilinpäätöksessä on kuvattu hyvin pandemian vaikutuksia perusope-

tuksen järjestämisessä. 

Kirjasto 

Kirjasto on toiminut muutoin normaalisti palvellen asiakkaita, mutta 2020 lainaus- ja kävijä-

määriin vaikutti koronapandemian valtakunnallisen hoidon aiheuttamat rajoitustoimenpi-

teet. Kirjasto oli mm. kokonaan suljettuna 18.3.–31.5.2020. 

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. 

Toimialueiden toimintaa haittasi merkittävästi koronapandemia. Suunnitelman mukaisia ta-

pahtumia ei voitu järjestää.  

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopisteenä 2020 oli sivistys- ja hyvinvointitoimen osalta 

perusopetus ja varhaiskasvatus. Tarkastuslautakunta kuuli sivistys- ja hyvinvointijohtajaa, 

rehtoria sekä varhaiskasvatusjohtajaa arviointia suorittaessaan.  

Opetuksen siirtymisessä etäopetukseen onnistuttiin saadun tiedon mukaan hyvin. Etäopetus 

on voinut kuitenkin aiheuttaa jossain määrin ns. oppimisvajeita, joita joudutaan vielä tovin 

paikkaamaan.  

Edellisen arviointikertomuksen tapaan, tarkastuslautakunta korostaa: sivistys- ja hyvinvointi-

toimen palveluiden toteuttaminen on jatkossa kunnan merkittävä tehtävä, kun sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt Kymsotelle. Sivistys- ja hyvinvointitoimen 

tulee tukea kunnan strategian mukaisesti yhteisöllisyyttä, kuntalaisten viihtyvyyttä ja kunta-
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laisten terveyden edistämistä. Toimialan resurssit tulee olla oikein mitoitetut, jotta palvelut 

saadaan toteutettua eikä toimialan määrärahoja saa jatkossa vähentää.   

 www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi sivuston tunnettavuutta pitäisi lisätä. 

5.4 Kuntatekniikka 
 

Kuntatekniikka tuottaa kunnan eri toimintojen kiinteistöpalvelut sekä kuntalaisille lakisäätei-

set kunnallistekniikan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen 

palvelut. Kaakon Kaksikko 2.0 uudistuksessa kuntatekniikka siirtyi Miehikkälän järjestämis-

vastuulle. Kuntatekniikan talousarvio toteutui budjetoitua parempana, joskin koronapande-

mia vaikutti merkittävästi toimintatuottojen budjetoitua alhaisempaan kertymään. Myös lu-

palautakunnan talousarvio toteutui budjetoitua paremmin. Kuntalaispalautekyselyitä ei ko-

ronapandemian vuoksi päästy toteuttamaan. 

Tonttien kysyntä jatkui heikkona. Vuoden 2020 aikana myytiin yksi tontti.  Tonttitarjonta 

kunnassa on melko hyvä ja esillä kunnan nettisivuilla. Kunnan kiinteistökanta on tällä hetkellä 

hyvässä kunnossa, joten olennaista korjausvelkaa ei liene.  

Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset 

Teknisen toimen talousarviotavoitteiden toteutuman esittämistapa tilinpäätöksessä poikkeaa 

muista toimielimistä. Strategisten tavoitteiden yhteyttä talousarviotavoitteisiin on hyvä tuo-

da selkeämmin esiin. 

6 INVESTOINNIT JA HANKINNAT  
 

Investointeihin varattiin talousarviossa määrärahaa 941.300 € (netto) ja toteutuneet inves-

toinnit olivat 396.000 € (netto).  Olennaisin poikkeama oli Muurikkalan yritysalueen inves-

toinnin siirtyminen vuosille 2021-2022. 

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 5.834 €/asukas (2019: 5.812 €/asukas) ja omavaraisuus 
54% (2019: 54%).  Konsernitason merkitys on kasvanut, kun kunnan talouden tilaa on ryhdyt-
ty arvioimaan kuntakonsernin tietojen pohjalta vuodesta 2017 lähtien. 

 

 

http://www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi/
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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 2020 talouslukujen vertailu arviointimenettelyn raja-
arvoihin on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Raja-arvo Keskimäärin Kunnan tunnusluku

Arvio 

2020

Arvio 

2019

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 %

19,97 % 20,50 %

Kuntakonsernin lainamäärä asukasta 

kohden ylittää puolella kuntakonsernien 

keskimääräisen 

7105 €/asukas

2019 tieto

5834 €/asukas

Kuntakonsernin suhteellinen 

velkaatuneisuus >50 %

52 %

 

Raja-arvoissa näkyy konsernin velkaantuneisuus. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus 
ylittikin 50 % raja-arvon (54 % 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 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.–31.12.2020. Tarkastuslautakunta yh-

tyy tilintarkastajan esitykseen.   

 

Maailmanlaajuinen pandemia varjosti ja muutti totuttua elämää Miehikkälässä. Monet tahot 

joutuivat muuttamaan ja opettelemaan uusia toimintamalleja kuntamme toiminnan ylläpi-

tämiseksi. Oikea-aikainen ja asiallinen tiedottaminen yhdessä kuntalaisten oikeanlaisen toi-

minnan kanssa on saanut tartunnat pysymään kurissa. Tarkastuslautakunta kiittää luotta-

mushenkilöitä, kunnan työntekijöitä ja yhteistyötahoja vuoden 2020 aikana tehdystä työstä, 

jonka myötä täällä on ollut turvallista olla ja elää. 

 

Miehikkälässä 26. päivänä toukokuuta 2021 

 MIEHIKKÄLÄN TARKASTUSLAUTAKUNTA 

 

  

 

Ismo Kärhä  Riitta Rikkola        

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja    

 

 

 

 

Mikko Suoknuuti  Antti Vanhala 

varsinainen jäsen  varajäsen 

 


