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§:t 21 - 23,
Teams

________________________________________________________________________________
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään
lautakunnan päättämällä tavalla. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla
on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa
lautakunnan kokouksiin.
Kokouskutsu on lähetetty postitse lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle
19.5.2021.

Puheenjohtajan ehdotus
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja läsnäolevien
jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.
Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
______________________________________________________________________

_________
Pöytäkirjan
tarkastustapa

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä.
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 27.9.2017 päättänyt, että
tarkastuslautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kahden kullakin kerralla
valitun jäsenen toimesta.

Puheenjohtajan ehdotus
Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Rikkola ja Antti Vanhala.
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Allekirjoitukset
Ismo Kärhä
Puheenjohtaja

Antti Kärkkäinen
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
20 - 24

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Miehikkälä, 3.6.2021

Riitta Rikkola

Antti Vanhala

_______________________________________________________________________________
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Miehikkälän kunnanvirasto 4.6.2021

Sirpa Sivula
Palvelusihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Tarkltk § 20
Osallistujat voivat tässä vaiheessa esittää muutosehdotuksia esityslistaan,
jonka mukaan asioiden käsittelyjärjestys kokouksessa määräytyy.
Puheenjohtajan on kysyttävä kokoukselta, hyväksyykö se yksimielisesti
ehdotetut muutokset. Jos kukaan ei vastusta, muutosehdotus hyväksytään.
Työjärjestyksen käsittelemisen yhteydessä voidaan myös sopia
kokousteknisistä menettelytavoista, esimerkiksi miten kannatus esitetään
ja puheenvuorot pyydetään.
Ehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Johdon vahvistusilmoituskirje 2020
Tarkltk § 21
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat allekirjoittaneet
johdon vahvistusilmoituskirjeen vuodelta 2020. Käydään tämä läpi
kokouksessa.
Ehdotus

Käydään johdon vahvistusilmoituskirje vuodelta 2020 läpi kokouksessa ja
merkitään se tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilintarkastajan loppuraportointi
Tarkltk § 22

Ehdotus

Tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esittelee loppuraportin vuoden 2020
tilintarkastuksista sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020.
Tarkastuslautakunta merkitsee raportit tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden
myöntäminen tilikaudelta 2020
8/04.041.01/2021
Khall 22.03.2021 § 48

Liite 1
Liite 2

Tasekirja/toimintakertomus/tilinpäätös 2020
Henkilöstöraportti 2020
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun
loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös
tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on
käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on
esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on
myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen
liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai
kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja
keskeisistä johtopäätöksistä (KuntaL 115 §).
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä (KuntaL 115 §).
Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 786 433,48 € ylijäämäinen. Edellisten
vuosien ylijäämä taseessa on 7,65 miljoonaa euroa ja kertynyt ylijäämä
lisättynä tilikauden 2020 ylijäämäiseen tulokseen on yhteensä 8,43
miljoonaa euroa.
Vuosi 2020 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti poikkeuksellinen. Se sisälsi
runsaasti epävarmuutta ja tulevaisuuden ennustaminen oli erittäin
haastavaa.
Kunnan toiminnan volyymi notkahti etenkin keväällä, mikä aiheutti
budjetoitua pienemmän toimintatuottokertymän. Kulut laskivat vieläkin
enemmän. Toimintakuluja laski erityisesti budjetoitua pienemmän
henkilöstökulut, minkä suurimpana selittävänä tekijänä on vuonna 2020
toteutetut 1-2 työviikon mittaiset lomautukset sekä kausityöntekijöiden
palkkamatta jättäminen.
Toimintatuottoja kertyi tilikaudella 2020 yhteensä 3,97 miljoonaa euroa,
mikä on alkuperäiseen talousarvioon verrattuna yhteensä noin 476 000
euroa vähemmän (-10,7 %). Toimintakulut tippuivat vielä tuottojakin
enemmän ja kunnan toimintakate olikin noin -11,99 miljoonaa euroa, mikä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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toteutui noin 701 000 euroa budjetoitua parempana. Toimintakulut olivat
noin 1,18 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienemmät.
Kulupuolella suurin huomio kiinnittyi tilikaudella 2020 Kymosten
palveluiden ostoihin. Kokonaisuudessaan Kymsoten budjetti alittui noin
318 000 eurolla. Tämän lisäksi Miehikkälä tekee tilinpäätöksen yhteydessä
326 000 euron pakollisen varauksen, jolla se varautuu kattamaan
Kymsoten tilikauden 2020 jälkeistä kumulatiivista alijäämä.
Hallituksen lisätalousarvioissaan myöntämät kuntatalouden
koronatukipaketit aiheuttivat lähes kokonaan valtionosuuksien ylittymisen
noin 468 000 eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden. Verotulot jäivät
sen sijaan Miehikkälässä noin 160 000 euroa alle budjetoidun
Vuosikate toteutui lähes 1,02 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota
parempana.
Suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi kunta teki alentuneisiin
tulonodotuksiin sekä taseen liian korkeisiin arvostustasoihin perustuen
lisäpoistoja ja alaskirjauksia yhteensä noin 237 000 euron arvosta, jotka
ovat eriteltyinä tilinpäätöksen liitetiedostoissa.
Talousarvion 2020 nettoinvestoinnit oltiin alun perin budjetoitu 941 300
euron suuruisiksi. Investointeja tehtiin noin 396 000 euron arvosta (42,12
%). Lainakanta pieneni Miehikkälässä noin 572 000 euroa.
Valmistelija: hallintojohtaja Otto Koskela, puh. 0401992146
Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää
1) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien
tarkastettavaksi.
2) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
3) esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 786 433,48 euroa
siirretään yli-/alijäämätilille.
4) oikeuttaa viranhaltijat tekemään tarvittavat tekniset korjaukset,
korjaamaan mahdolliset kirjoitus- ja asiavirheet sekä muokkaamaan
valtuustolle lähetettävän tasekirjan ulkonäköä.
5) esittää kunnanvaltuustolle henkilöstöraportin 2020 hyväksyttäväksi.
Päätös

Tarkltk § 23
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Tilinpäätös 2020
Henkilöstöraportti 2020
Tilintarkastuskertomus 2020
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Kunnanhallitus on 22.3.2021 allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta
2020.
Tilintarkastajan on annettava valtuustolle tilikaudelta kertomus, jossa
esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko
tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja asianomaisen
toimielimen tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollinen) myöntää
vastuuvapaus.
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu
vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole
vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen
kohdistuva muistutus. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää
vastuuvapaudesta tilivelvollisille (KuntaL 125 §).
BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Ulla-Maija
Tuomela on antanut tilintarkastuskertomuksen Miehikkälän kunnan vuoden
2020 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta.
Vastuunalainen tilintarkastaja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen
kokouksessa.
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
Tämän säännöksen mukaisesti asian valtuustolle esittelee
tarkastuslautakunta.
Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että
Valtuusto
• merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen
• hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen
• myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden
johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Vuoden 2020 arviointikertomuksen laadinta
Tarkltk 14.04.2021 § 15
Kuntalain 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida,
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa
valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään
arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa
tilinpäätöksen yhteydessä.
Ehdotus

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen 2020 valmistelusta,
aikataulusta, aiheista sekä arviointikertomuksen rakenteesta.
Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa
12.5.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkltk 12.05.2021 § 18
__________
Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2020 arviointikertomuksen
laadinnan.
Arviointikertomusluonnos toimitetaan erikseen ennen kokousta.
Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2020 arviointikertomusta ja jatkaa
valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Tarkltk § 24
Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta 12.5.2021 kokouksessa
ja päätti jatkaa valmistelua tässä kokouksessa. Arviointikertomusluonnos
on toimitettu jäsenille sähköpostitse 12.5.2021.
Ehdotus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta päättää
 hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen,
 luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi
 esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja
lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet
kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan
vuoden aikana havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä vaalilain 100 §:n mukaista valitusta, kuntalain 136 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
pykälät: 20 - 24
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät:

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusoikeus
OikaisuvaatimusViranomainen
Oikaisuvaatimus-aika
ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, pykälät:
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään Miehikkälän keskusvaalilautakunnalle, os. Keskustie 4 A 49700 Miehikkälä
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla sen mukaan kuin vaalilain
8 luvussa säädetään. 101 §:n mukaan valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä
jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja
yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Lisäksi saavat päätöksestä valitaa sillä
perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien
tulokseen:
1) jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö; ja
2) kunnallisvaaleissa kunnan jäsen
Valitus tehdään lääninoikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.
Valitusviranomainen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 Kuopio
puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501, ita-suomi.hao@oikeus.fi
- pykälät

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

päätös, johon haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä
säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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