
    
  23.8.2021 
 MIEHIKKÄLÄN KUNTA   
 VIROLAHDEN KUNTA 
 
  
 

Miehikkälän kunta Virolahden kunta  
Keskustie 4 A Virojoentie 7 
49700 Miehikkälä 49900 Virolahti 
05-74 901 05-74 912 

 

VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022 – 2024 
TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 

 

Kaakon kaksikko -yhteistyö 
Miehikkälän ja Virolahden kunnat tuottavat palvelualueensa yhteiset kuntapalvelut vastuukunta-
mallilla. Palveluohjaustyöryhmä seuraa Kaakon kaksikon ajankohtaisia asioita sekä tekee yhteisiä 
esityksiä ja linjauksia palvelutuotannon järjestämisestä. Kunnilla on tehtävien hoitamista varten 
yhteiset lautakunnat ja jaostot, joissa on edustajat molemmista kunnista. Palvelujen hoitovastuu 
mallissa: 
 
Miehikkälä (Kuntatekniikan lautakunta ja lupajaosto) 
 Maankäytön ja rakentamisen palvelut, katujen ja ympäristön hoito sekä tilapalvelut, joihin kuu-

luu myös ravintopalvelut. 
 
Virolahti (Sivistys ja hyvinvointilautakunta sekä talous-ja henkilöstöhallinto) 
 Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus sekä vapaa-ajan ja 

hyvinvoinnin palvelut. Lisäksi koulukuljetukset ja joukkoliikenne. 
 Taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja toimialariippumattomat tietohallinnon palvelut. 
 
Kunnat budjetoivat yleishallintonsa sekä hoitamiensa yhteisten toimialojen kaikki tulot ja menot. 
Tuloiksi budjetoidaan myös maksuosuudet palvelun vastaanottavalta kunnalta. Miehikkälä budjetoi 
menoiksi tulevan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisten tehtävien sekä talous- ja 
henkilöstöhallinnon tehtävien maksuosuudet Virolahdelle. Vastaavasti Virolahti budjetoi menoiksi 
tulevan kuntatekniikan lautakunnan alaisten tehtävien maksuosuudet Miehikkälälle. 
 
 

Talousnäkymät 
Virolahden kuluvan vuoden talousarvio on suunniteltu 389 200 € ylijäämäiseksi ja Miehikkälän 
talousarvio on suunniteltu 209 100 € ylijäämäiseksi. Vuoden 2021 talousarviossa on huomioitu 
valtion myöntämät määräaikaiset koronatuet, jotka tasoittavat Virolahden taloutta kuluvana vuonna 
noin 310 000 euroa ja Miehikkälän taloutta noin 201 000 euroa. 1 
 
Kuntaliiton viimeisimmän verotuloennusteen (14.5.2021) vuonna 2021 verotulot toteutuvat hieman 
budjetoitua paremmin sekä Virolahdella (+ 78 000 €) että Miehikkälässä (+ 65 000 €). Tuoreimman 
valtionosuusennusteen 2 mukaan valtionosuudet toteutuvat Virolahdella noin 11 000 euroa ja 
Miehikkälässä noin 39 000 euroa alle budjetoidun. 
 

                                                
1 Koronatuet + yhteisöveron korotus 20 -21, Lähde: VM ja KL 12.4.2021 
(https://www.kuntaliitto.fi/talous/valtionosuudet/valtionosuuslaskelmat/valtionosuudet-2021)  
2 Valtionosuuspäätöksiä ja niihin liittyviä laskentatietoja, Lähde: Valtionvarainministeriö 30.6.2021 
(https://vm.fi/valtionosuuspaatoksia-ja-laskentatietoja)  

https://www.kuntaliitto.fi/talous/valtionosuudet/valtionosuuslaskelmat/valtionosuudet-2021
https://vm.fi/valtionosuuspaatoksia-ja-laskentatietoja
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Vuonna 2022 yhteisöveron määräaikainen korotus (koronatuki) lakkaa tasaamasta kuntiemme 
taloutta ja verotulot tulevat huomattavasti laskemaan kuluvasta vuodesta. Virolahdella verotulojen 
ennustetaan laskevan kuluvan vuoden talousarviotasosta noin 271 000 euroa ja Miehikkälässä 
224 000 euroa. Valtionosuuksiin odotetaan Virolahdella noin 62 000 euron korotusta ja 
Miehikkälässä noin 49 000 euron korotusta. Vuoden 2022 valtionosuuksien ennakkolaskelmasta 
saadaan luotettavampi versio arviolta marraskuussa. Kokonaisuudessaan molempien kuntien 
rahoitusasema selvästi heikkenee kuluvan vuoden tasosta. 
 
Tämän ja ensi vuoden talousnäkymiä heikentää erityisesti Kymenlaakson sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kuntayhtymän (Kymsote) taloustilanne. Kymsoten viimeisimmän ennusteen 
(8/2021) mukaan kuntayhtymä tekee noin 25 miljoonan euron alijäämän tilikaudella 2021, josta 
Virolahden kattamisosuudeksi on arvioitu noin 466 000 euroa ja Miehikkälän osuudeksi noin 
290 000 euroa. Lisäksi Virolahden laskutus uhkaa toteutua peräti 1,96 miljoonaa euroa yli 
talousarviotason ja Miehikkälänkin ylitys on arviolta yli 270 000 euroa. Kymsoten tämänhetkinen 
raamiehdotus vuodelle 2022 pohjautuu edellä mainitun laskutusennusteen päälle tehtävään 2,3 
%:n maksuosuuksien korottamiseen. 
 
Virolahden ja Miehikkälän osalta huomattava laskutuksen ylittyminen talousarviotasosta on 
selvityksessä, mutta tilanne on joka tapauksessa erittäin vaikea. Ylijäämäisen talousarvion 
laatiminen lienee mahdotonta vuodelle 2022 molemmissa kunnissa. 
 
Vuoden 2023 alusta sote-palvelut siirtyvät uuden hyvinvointialueen järjestämisvastuulle, mikä 
vaikuttaa kuntien rahoitusasemaan. Rahoituksen taso on toistaiseksi vielä auki ja pohjautuu 
tilinpäätös- ja talousarviotasoihin. Virolahden ja Miehikkälän rahoitus kaventuu kuitenkin 
uudistuksen myötä nykyisestä tasosta noin 60 euroa/asukas siirtymäkauden jälkeen.3 
 
Asukasmäärät vaikuttavat kuntien verotuloihin ja valtionosuuskertymiin. Pienenevät volyymit 
yleensä kasvattavat yksikkökustannuksia. Palvelutuotannossa on korostunut toiminnan 
järjestäminen kulloisia tarpeita ja rahoituspohjaa vastaaviksi. Tilastokeskuksen ennusteen 
(30.9.2019) mukaan vuonna 2035 väkiluku kasvaisi enää Uudenmaan ja Pirkanmaan maakunnissa 
sekä Ahvenanmaalla. Vuonna 2040 väkiluku kasvaisi Manner-Suomessa enää Uudenmaan 
maakunnassa (Tilastokeskus_30.9.2019). 
 
Viimeisen kolmen vuoden aikana kuntien väkiluvut ovat kehittyneet seuraavasti: 
 
Kunta Väkiluku 

31.12.2018 
Väkiluku 
31.12.2019 

Väkiluku 
31.12.2020 

Väkiluku 
Q2/2021 

Miehikkälä 1 940 1 857 1 868 1 858 

Virolahti 3 150 3 109 3 087 3 073 
Lähde: Tilastokeskus 10.8.2021 

 
Kaakon kaksikossa on viime vuonna ja tänä vuonna onnistuttu taittamaan yllä mainittuja 
skenaarioita. Viime vuonna nettomuutto molempiin kuntiin oli selvästi positiivinen ja Miehikkälän 
kokonaisväkiluku kasvoi pitkästä aikaa. Positiiviselle nettomuutolle on suuri tarve jatkossakin ja 
tämän eteen tulee tehdä päämäärätietoisesti töitä. 
 

                                                
3 Sote-uudistuksen rahoituslaskelmat (https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat)  

https://www.stat.fi/til/vaenn/2019/vaenn_2019_2019-09-30_tie_001_fi.html
https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat
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Jotta kuntien nettomuutto voi olla positiivinen, tulee työnteon ja työllistämisen edellytysten sekä 
kattavien peruspalveluiden olla kunnossa. Käytännössä tämä tarkoittaa elinvoiman kasvua tukevia 
investointeja sekä peruskorjausinvestointeja. Haasteeksi tulee näiden toteuttaminen siten, ettei 
kuntien suhteellinen velkaantuminen kasva liian suureksi. Etenkin Virolahdella investointiohjelma 
on mittava seuraaville vuosille ja huomattava sote-kustannusten kasvu lisää velkaantumispainetta 
molemmissa kunnissa. 
 

Talousarvioehdotuksen 2021 laatiminen 
 
Yleistä 
Talousarviot ovat kuntastrategioiden toteuttamisen väline. Toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet 
tulee johtaa kuntastrategioista. Talousarvioehdotuksessa tulee vastata molempien Kaakon 
kaksikon kuntien kuntastrategioihin. Tulosalueen osalta budjetin valmisteluista vastaa ko. 
tulosalueen esimies, joka tuottaa tarvittavat tiedot toimialalle (toimialajohtaja). 
 
Talousarvioissa ja -suunnitelmassa asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä, jotta niitä voidaan 
mitata mahdollisimman yksiselitteisillä sekä konkreettisilla mittareilla ja menetelmillä. Mittarit voivat 
olla määrällisiä tai laadullisia. Miehikkälän talousarviossa esitystapana tulee olla taulukko, jossa 
otetaan kantaa edellä mainittuihin kuntastrategian arvoihin, tavoitteisiin ja käytettäviin mittareihin. 
Virolahden osalta taulukkoa ei edellytetä, mutta vastaavat asiat on esitettävä tulosaluekohtaisesti. 
 
Vuoden 2022 talousarvion laadinnassa on syytä noudattaa pidättyväisyyttä ja kriittisyyttä. 
Taloudellinen toimintaympäristö on todella haastava, eikä kummallakaan kunnalla ole ”löysää 
rahaa”. Palkkamenojen osalta on huomioitava alla mainittu korotustaso, mutta muutoin 
käyttömenojen kasvusta tulee pidättäytyä. Tulosalueen (toimialan) talousarvion laadinnassa on 
arvioitava  

 Eri toimintojen järjestämistavan järkevyyttä. 

 Kustannustehokkuutta. 
 
Resurssiniukkuus jatkuu koko taloussuunnitelmakaudelle, joten toiminnan kehittämisen 
näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että menoja pystytään priorisoimaan ja 
kustannusrakenteeseen tekemään järkeviä muutoksia. Näin samalla, tai jopa pienemmällä, 
resurssimäärällä ydintoimintoja voidaan kehittää ja niihin voidaan panostaa.  
 
Miehikkälän osalta nettomenojen kasvu saa olla enintään nolla. 
 
Palkkamenot 
Tämänhetkinen sopimuskausi kaikissa kunta-alan sopimuksissa päättyy 28.2.2022.Talousarvion 
2022 laadinnassa TS:n, OVTES:n ja KVTES:n piiriin kuuluvien palkkojen kustannustasoa korjataan 
kertoimella 1,02 (2,0 %). 
 

Palveluiden ostot 
Palvelujen ostoihin arvioidaan vain välttämätön palvelusopimusten edellyttämä korotus, muut 
toimintamenot arvioidaan kuluvan vuoden budjetin mukaisesti. Toimintatuloihin tulee arvioida 
realistiset korotukset verrattuna kuluvan vuoden budjettilukuihin. 
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Sisäiset vuokrat ja sisäiset erät 
Tekninen toimi toimittaa sisäisten vuokrien kohdistamisen perusteena olevat kiinteistöjen neliöiden 
kustannuspaikkajaot kommentoitavaksi toimialoille ennen sisäisten vuokrien laskentaa. Käyttäjien 
tulee ehdottomasti tarkistaa niille kohdistetut neliöt ja kustannuspaikat. Sisäiset vuokrat käsitellään 
kuntatekniikan lautakunnassa, jonka jälkeen jakoperuste toimitetaan taloushallintoon. 
 
Taloushallinto vyöryttää ja keskitetysti sisäiset vuokrat sekä talous- ja henkilöstöpalveluiden 
sisäiset erät toimielinten budjettisarakkeisiin, eli niitä ei saa kirjata itse budjetoitaessa. 
 
Tarkempi aikataulu sisäisten vuokrien käsittelyaikataulusta ja talousarvion laadinnasta on tämän 
ohjeen liitteenä. 
 
Sisäisiä ateria- ja toimistopalveluita budjetoitaessa tulee varmistaa, että vastapuoli on budjetoinut 
vastaavan summan tuloksi tai menoksi. 
 

Muut ohjeet 
Budjetoitaessa taloussuunnitteluohjelmaan syötettävät luvut kirjataan sadan euron tarkkuudella. 
Teknisen toimen tulee huomioida, että niillä kustannuspaikoilla, joilla on osabudjetointi käytössä, 
kaikki luvut tulee syöttää toiminnoille, eli pääbudjetille ei saa syöttää tällöin mitään. 
 
Budjetoijien tulee ajaa kustannuspaikkakohtaiset raportit paperille (varmuuskopio). 
 
Kaakon kaksikon kustannustenjaon periaatteiden mukaisesti, milloin muuta jakoperustetta ei ole, 
kustannukset jaetaan edellisen tilinpäätöksen virallisten asukaslukujen suhteessa. Viime vuoden 
tilinpäätöshetkellä Miehikkälän kunnan asukasluku oli 1 868 ja Virolahden kunnan 3 087. 
Kustannukset jaetaan täten suhteessa Miehikkälä 37,7 % ja Virolahti 62,3 %. 
 
Laadittujen strategioiden mukaisesti toimialojen tulee tarkistaa perimänsä asiakastaksat ja 
tarvittaessa tehdä niihin tarkistukset. Taksat ja maksut tulee vahvistaa arvonlisäverottomina. 
Verollisen maksun tai taksan päätöksessä tulee olla maininta, että taksaan lisätään kulloinkin 
voimassa oleva arvonlisävero. 
 
Kunnanvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja määrärahat sekä tuloarviot esitetään 
talousarviossa toimielin/lautakuntatasolla niin, että käyttötalousosassa toimintatulojen ja – menojen 
nettomäärä (toimintakate) on sitova. Investointiosassa investointien (yli 10.000 € hankinnat) 
määrärahat ja tuloarviot esitetään sekä perustellaan hankekohtaisesti. Esityksen taso on sitova. 
Investointi merkitään sen kunnan talousarvioon, joka on pääasiallinen käyttäjä. Mikäli 
investointia/hankintaa esitetään molempien kuntien käyttöön, on molempien kuntien hyväksyttävä 
osuutensa. 
 
Talousarviosta on käytävä selkeästi ilmi valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset, taloudelliset ja 
laadulliset tavoitteet. Talousarvion laadinnan yhteydessä tulee myös tarkoin pohtia valtuustoa 
sitovien tavoitteiden määrää, laajuutta ja olennaisuutta. Olennaisuutta arvioitaessa on syytä 
huomioida Kuntaliiton suositus kunnan talousarvioista sekä tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksessa esille nostamat asiat. 
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Talousarvion perusteiden osalta toimialojen ja tulosalueiden teksteissä tulee kiinnittää huomiota 
olennaisuuteen, tekstit eivät saa olla liian laajoja. Olennaisuutta arvioitaessa tulee kiinnittää 
huomiota toiminnan laajuuteen ja sen osalta hyväksyttäväksi esitettävään määrärahaan. 
Tulosalueiden ja toimialojen osalta perusteluiden laajuuden tulisi tältä osin olla jokseenkin 
yhteismitallisia. 
 
Toimielimiä sitovat tavoitteet ovat ensisijaisesti vaikuttavuustavoitteita, joissa näkökulmana on 
palvelun vaikutus asiakkaaseen. Vaikuttavuustavoitteet määrittävät joko palvelun aikaansaamaa 
muutosta asiakkaan hyvinvoinnissa tai palvelun laatua, jota arvioidaan sen saatavuutena, 
riittävyytenä, kohdentuvuutena tai asiakastyytyväisyytenä. 
 
Toimielin/lautakuntatasolla laadittavien talousarvioehdotusten tulee sisältää toimialan tulot ja 
menot kustannuspaikka- tai tulosaluekohtaisesti eriteltyinä. 
Lisäksi talousarvioehdotusten tulee sisältää: 

 toimielin/lautakuntatasoiset kriittiset menestystekijät. 

 valtuustotasoiset toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat johdettu kuntastrategioista. 
 Miehikkälän talousarvioehdotuksessa tavoitteet tulee esittää taulukkomuodossa 

(strateginen teema, tavoite ja toimenpiteet, mittari, lähtötaso, tavoitetaso) 
 Virolahden osalta esitysmuotona ei edellytetä taulukkoa. 

 mittarit, joilla tavoitteiden saavuttamista mitataan. 
 

 
Talousarvioehdotuksessa tulee tulosaluekohtaisesti olla lisäksi seuraavat tiedot: 

 tulosalueen taloudesta vastaavan viranhaltijan nimi. 

 tulosalueen tehtävä/tarkoitus yleisesti (=toiminta-ajatus).  

 tulosalueen kuntakohtaiset tavoitteet 
 Miehikkälän talousarvioehdotuksessa tavoitteet tulee esittää taulukkomuodossa 

(strateginen teema, tavoite ja toimenpiteet, mittari, lähtötaso, tavoitetaso). 
 Virolahden osalta esitysmuotona ei edellytetä taulukkoa. 

 mittarit, joilla tavoitteiden saavuttamista mitataan. 

 selvitys tilivuoden aikana tehtävistä toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
 Talousarviotavoitteiden toteutumista arvioidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksissä. 
 

Talousarvion laadinnan aikataulu 
Laadinnan aikataulurunko on tämän ohjeen liitteenä. 
 

Veroprosentit 
Molempien kuntien hallitukset esittävät vuoden 2022 kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit 
marraskuun 2021 kokouksissaan ja valtuustot käsittelevät ehdotukset tämän jälkeen. Oletuksena 
talousarviota laadittaessa on, että prosentit säilyvät kuluvan vuoden tasolla, eikä niihin tehdä 
muutoksia. 


