
Talousarvion 2022 

laadinta-aikataulu

Miehikkälä ja Virolahti



Aikataulu

• Hallintojohtaja on laatinut vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 
taloussuunnitelman laadintaohjeen, jonka liite tämä on.
• Ohje on käsitelty kunnanhallituksissa 23.8.2021.

• Käytännössä valmistelun järjestys on seuraava: 
1) Toimialojen valmisteluvaihe ja talousseminaarit

2) Sisäisten vuokrien käsittely kuntatekniikan lautakunnassa

3) Toimialojen valmisteluvaihe jatkuu

4) Käsittely toimialojen lautakunnissa

5) Lautakunnissa käsiteltyjen raporttien toimittaminen yleishallintoon

6) Koonti, kirjoittaminen ja stilisointi keskustoimistossa

7) Kunnanhallituskäsittelyt

8) Taitto (Virolahti)

9) Kunnanvaltuustokäsittelyt



Aikataulu

1) Toimialojen valmisteluvaihe ja talousseminaarit
• Talouden ja toiminnan suunnittelun ensivaihe.
• Aikaväli 2.8. – 30.9.2021.
• Talousarvion perustaa käydään läpi valtuustojen talousseminaareissa

• Virolahdella 21.9.2021
• Miehikkälässä 14.9.2021

• Toimialajohtaja vastaa valmistelusta toimialan sisällä.
• Keskustoimistot toimittavat viikon 35 aikana toimialajohtajille valmiit pohjat, joille 

lautakuntiin esitettävä talousarvioehdotus laaditaan.

2) Sisäisten vuokrien käsittely kuntatekniikan lautakunnassa
• Vuokrat käsitellään lautakunnassa 29.9.2021.
• Jakoperuste tulee toimittaa taloushallinnolle 1.10.2020 mennessä.
• Taloushallinto vyöryttää 5.10.2021 mennessä keskitetysti sisäiset vuokrat sekä talous-

ja henkilöstöhallinnon sisäiset erät toimielinten budjettisarakkeisiin. Tätä ei saa tehdä 
itse.
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3) Toimialojen valmisteluvaihe jatkuu
• Valmistelu jatkuu keskushallinnosta saaduille pohjille.
• Pohjille lisätään talouden suunnitteluohjelmasta saatavat taulukot, joissa on 

taloushallinnon ti 5.10.2021 mennessä vyöryttämät sisäiset erät mukana.
• Valmisteluaikaa on lokakuun lautakuntien esityslistojen lähettämiseen saakka (vko 42).

4) Käsittely toimialojen lautakunnissa
• Kuntatekniikan talousarvioehdotus käsitellään lautakunnassa ke 27.10.2021.
• Sivistyksen- ja hyvinvoinnin talousarvioehdotus käsitellään lautakunnassa ti 

26.10.2021.

5) Lautakunnissa käsiteltyjen raporttien toimittaminen yleishallintoon
• Lautakuntien hyväksymät esitykset vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2021 – 2024 

taloussuunnitelmaksi on jätettävä keskustoimistoihin toimitettavaksi 
kunnanhallituksille viimeistään pe 29.10.2020 mennessä.
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6) koonti, kirjoittaminen ja stilisointi keskustoimistossa
• Aikavälillä 1. -12.11.2021.

• Tähän työvaiheeseen osallistuu keskustoimiston lisäksi hallintojohtaja, kunnanjohtaja 
ja tarvittaessa taloushallinto.

• Talousarvioesitys lähtee kunnanhallitusten esityslistalle viikolla 46.

7) Kunnanhallituskäsittelyt
• Virolahti ma 22.11.2021 ja ti 7.12.2021.

• Miehikkälä ma 22.11.2021 ja ti 7.12.2021.

• Tarvittavat muutokset talousarvioesityksiin tehdään viikon 47 aikana ensimmäisen ja 
toisen käsittelyn välissä.
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8) Taitto (Virolahti)
• Virolahden talousarviolle tehdään taitto 8.-14.12.2021 välisenä aikana.

• Valtuustoon menevä talousarvio palautuu keskustoimistoon ti 14.12.2021 aikana.

9) Kunnanvaltuustokäsittelyt
• Virolahti (päätetään myöhemmin)

• Miehikkälä ti 14.12.2021.




