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1 Tarkastustoimi ja arvioinnin toteutus
Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2019
aikana 15 kertaa. Se on toteuttanut tarkastustehtäväänsä tutustumalla asiakirjoihin sekä kuulemalla viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.

tamalla tutustumisia laitoksiin, tavaten ja haastatellen viranhaltijoita ja muuta henkilökuntaa.
Tästä tarkastuslautakunta esittää tarkemman selvityksen perusturvaa tarkastelevassa osiossa.

Tarkastuslautakunta on tilivuonna kiinnittänyt
erityistä huomiota kaupungin perusturvaan suorit-

Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely
Kuntalain 121§:n mukaan tarkastuslautakunnan
tehtävät ovat:
1. Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon
ja talouden tarkastusta koskevat asiat
2. Arvioida, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet sekä arvioida, onko toiminta järjestetty
tarkoituksen mukaisella tavalla

tietoa keskeneräisistä hankkeista, puutteista, eri
toimintojen tämänhetkisestä tilasta ja tulevaisuuden näkymistä.
Lautakunnan tarkastustoiminta on painottunut
erityisesti perusturvan alueelle. Lautakunta on
kuullut tilikauden 2019 hallintoa ja taloudenhoitoa
koskien viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä seuraavasti:
Pvm

Kuultava

14.1.

Päiväkoti Kissankellon johtaja ja henkilöstöä

25.1.

Kaupunginjohtaja Satu Kankare

12.2.

4. Huolehtia kunnan ja kuntakonsernin tarkastuksen yhteensovittamisesta

Vanhustyön johtaja Sirkka Eväsoja, Hopearinteen työntekijät

12.3.

Sivistysjohtaja Mika Kamunen, opetuspäällikkö Juho Norrena

5. Valvoa sidonnaisuusilmoitusten noudattamista ja tiedottaa niistä valtuustolle

18.3.

Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen

29.3.

Talousjohtaja Tuula Kuisti, kaupunginjohtaja
Satu Kankare

25.4.

Kaupunginhallituksen pj Lasse Rajala, kaupunginjohtaja Satu Kankare, tekninen johtaja
Anu Muurimäki, vanhustyön johtaja Sirkka
Eväsoja, sivistysjohtaja Mika Kamunen

2.5.

Hallintojohtaja Juha Post

3.9.

Kaupunginjohtaja Satu Kankare, Kotihoidon
päällikkö Kati Karjanlahti, Perusturvan alaisia
osastonhoitajia

12.9.

Kaupunginjohtaja Satu Kankare

23.9.

Osastonhoitaja Mirka Iskala-Lappalainen,
osastonhoitaja Leena Kylkisalo, perusturvajohtaja Piia Aro, ikäihmisten palvelujohtaja
Tarja Palomäki

21.10.

Hoitotyönjohtaja Carita Liljamo

3. Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä arvioida ohjeistuksen
riittävyyttä jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää

6. Valmistella kaupunginhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano 1.6.2017 alkaen (kaupunginvaltuustoon päätökset Kv 5.6.2017 §
7 ja Kv 26.3.2018 § 4):
Jäsen

Varajäsen

Kari Nirha, pj
Tero Juupajärvi, varapj
Jukka Tauriainen
Hanna Holtinkoski
Kristiina Kamaja

Jari Salonpää
Jarmo Tupila
Osmo Autio
Sanna Kivilahti-Bani Ways
Johanna Ikola

Tarkastuslautakunta on kuullut eri hallintokuntien
edustajia niissä asioissa, joiden esilletulo on edellyttänyt kuulemista. Samalla lautakunta on saanut

Lautakunnan jäseniä on osallistunut FCG:n järjestämille erityisesti tarkastuslautakunnan jäsenille
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suunnattuihin koulutuksiin. Niiden lisäksi lautakunnan jäsenet ovat omaehtoisesti perehtyneet
tarkastustointa koskevaan lainsäädäntöön ja ohjeistoihin. Kouluttautuminen on lautakunnan erityisosaamista vaativat tehtävät huomioiden välttämätöntä.

Tarkastuslautakunta on huomioinut työskentelyssään seuraavat esteellisyydet:
Juupajärvi Tero: sivistyslautakunnan jäsen, Lapuan kotiasunnot oy:n hallituksen puheenjohtaja,
Simpsiönvuori oy hallituksen jäsen, kaupunkisuunnittelujaoksen jäsen

Tarkastuslautakunnan merkitys
Tarkastuslautakunta toimii suoraan kaupunginvaltuuston alaisena ja toimittaa tehtävänannon mukaisesti valtuustolle arvioita siitä, ovatko valtuuston kunnan toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa erityisesti poikkeamia annetuista ohjeista ja tavoitteista, pyytää
eri hallintokunnilta selvityksiä poikkeamien syistä,
esittäen valtuustolle saamansa selvityksen realistisuuden, sekä tarvittaessa esittää näkemyksensä
saatujen selvitysten relevanssista suhteessa kaupunginvaltuuston asettamiin tavoitteisiin.
Tarkastuslautakunta seuraa kaupunginhallinnon
toimintaa valtuuston hyväksymän kuntastrategian

ja talousarvion näkökulmasta. Lapualla uuden
kuntalain mukainen strategia valmistui 2018.
Lautakunnan on puututtava arviointikertomuksessaan kunnan talouden tasapainottamiseen, jos
kunnan talous tai sitä koskevat suunnitelmat ovat
alijäämäisiä. Erityinen paino asetetaan tasapainottamistoimenpiteiden realistisuudelle ja riittävyydelle.
Tarkastuslautakunta seuraa antamiensa toimenpide-ehdotusten toteutumista käytännössä, ja valvoo, että valtuuston hyväksymät toimenpiteet ja
muutokset toiminnassa ja strategiassa tulevat
täytetyiksi.

2 Strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen
Kaupungin strategia 2018 on rakennettu kaupungin vahvuuksille. Strategian tavoitteeksi on asetettu hyvinvointi, väestönkasvu, talouden tasapaino
ja työpaikkaomavaraisuus. Hyvinvoinnin mittariksi
on määritetty asukastyytyväisyys ja talouden tasapainon mittariksi asukasta kohti lasketun velkamäärän pysyminen alle kuntien keskitason.
Kaupungin asukasmäärä jatkoi pienenemistään.
Vuoden 2019 lopussa asukkaita oli 14 273, eli noin
prosentin vähemmän kuin edellisvuonna. Alenema
oli yli kaksinkertainen vuoteen 2018 verrattuna.
Tilastokeskuksen mukaan Lapuan työpaikkaomavaraisuus vuonna 2017 oli 80,3 prosenttia. Se on
maakunnan kolmanneksi alhaisin luku. Vuosina
2007–2017 työpaikkaomavaraisuus on vaihdellut
varsin laajasti, mutta trendi on kuitenkin ollut
aleneva.
Talouden tasapainotavoite ei toteutunut, sillä
Lapuan lainakanta asukasta kohti kasvoi 4 754

euroon. Tilastokeskuksen 29.5.2020 julkaiseman
ennakkotiedon mukaan kaikkien kuntien lainakannan keskiarvo oli 3 342 euroa ja Etelä-Pohjanmaan
maakunnan kuntien 4 313 euroa asukasta kohti.
Kun tasapainoa tarkastellaan useammalla mittarilla, käsitys heikkenevästä taloustilanteesta vahvistuu. Tilikauden alijäämä kasvoi 77 prosenttia edellisvuodesta 1,6 miljoonaan euroon. Tulorahoitus
riitti vain 21 prosenttiin investoinneista. Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste on painunut jo
liki 33 prosenttiin ja suhteellinen velkaantuneisuus
kohonnut 91 prosenttiin. Mittavat investoinnit,
velkaantuminen ja asukasmäärän väheneminen
vaikeuttavat talouden tasapainon saavuttamista.
Asukastyytyväisyyskyselyn mukaan asukkaat ovat
hyvin tyytyväisiä kotikaupunkiinsa. Hyvinvoinnin ja
turvallisuuden tunteet sekä kaupungin palvelut
olivat tärkeimmät asukastyytyväisyyden tekijät.
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Strategisten tavoitteiden toteutumista on tarka
tarkasteltu mahdollisuuksien mukaan myös jäljempänä
toimialueiden arvioinneissa.
Tarkastuslautakunta katsoo, että strategisten
tavoitteiden saavuttamatta jääminen ei ole
ole yksi
yksinomaan kaupungin toiminnan tulosta, vaan kehity
kehitykseen ovat vaikuttaneet monet toimintaympäristön
tekijät. Strategisten tavoitteiden saavuttamista
tulee tarkastella pitemmällä ja laajemmalla pe
perspektiivillä. Strategisen suunnittelun tulisikin olla
pitemmälle
emmälle kuin yhde
yhdelle valtuustokaudelle
valtuustokaudelle tähtä
tähtäävää. Lisäksi strategian onnistumista tulee tarkaste
tarkastel-

la vähintään joka toinen vuosi ja sitä tulee päivittää
aina tarpeen mukaan.
Lautakunta katsoo, että strategian toteuttamitoteuttam
seksi laadittu ohjelma sisältää paljon
paljon hyviä eleel
menttejä ja kannustaa kaupungin johtoa edelleen
jatkamaan strategisia tavoitteita kohti. Strateginen
ajattelu tulee juurruttaa myös elimelliseksi osaksi
talousarviosuunnittelua ja -seurantaa
seurantaa sekä työntetyönt
kijöiden päivittäistä työskentelyä. Lautakunta
Lautaku
kysyykin, mitä toimia kaupunginjohto on tehnyt tässä
kappaleessa kuvattujen toimien hyväksi.

Kuva 1. Lapuan kaupungin strategiassa määritellyt toimenpiteet eri tavoitteiden saavuttamiseksi
saavuttamiseksi.

3 Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Toimialueiden talousarviotavoitteita on peilattu
toteumaan ja strategisiin tavoitteisiin. Joillakin
toimialueilla toiminnalliset tavoitteet eivät ole
riittävän hyvin laadittuja
laadittuja, eivätkä ne ole kehitysh
tyshakuisia. Lisäksi on havaittavissa, että niiden ttoteuma-arviointi
arviointi ei ole systemaattista mm. siksi,
että relevantteja mittareita ei ole määritetty.

Tarkastuslautakunta muistuttaa, että euromääeuromä
räiset ja laadulliset tavoitteet ovat talousarviossa
yhtä lailla
lailla sitovia. Tämä tulee ottaa jatkossa talotal
usarviovalmistelussa tarkemmin huomioon.
Lautakunta esittää, että tavoitteita asetettaesasetettae
sa huomioidaan vastaisuudessa seuraavat reunareun
ehdot:
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1) Talousarviotavoitteen tulee pohjautua valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan.
2) Säädöksiin ja normeihin perustuvan velvoitteen täyttäminen ei ole tavoite, koska sen on toteuduttava joka tapauksessa.

3) Tavoite on merkittävä ja keskeinen toiminnan ohjaamisen kannalta. Se on ymmärrettävä ja
selkeä ja sillä on yhteys toimialan resursseihin.
4) Tavoitteelle asetetaan mittari.

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt
Vuonna 2019 Lapuan kaupunkikonserniin kuului
laadittaessa kaikkiaan 11 tytäryhteisöä, 4 kuntayhtymää ja 6 osakkuusyhteisöä.
Kaupungin omistamat yhtiöt ovat velkaisia. Konsernin lainakanta (112,5 milj. euroa) oli lähes kaksinkertainen kaupungin lainakantaan verrattuna.
Tytäryhteisöt heikentävätkin vakavaraisuutta.
Omavaraisuusaste jää 23,9 prosenttiin ja suhteellinen velkaisuus kohoaa 108,2 prosenttiin. Vakavaraisuus on heikentynyt edellisestä vuodesta.
Konsernin toimintatuotot kasvoivat hieman edellisvuodesta, mutta toimintakulujen kasvu käänsi

toimintakatteen kehityksen alaspäin. Konsernin
tilikauden alijäämä oli noin 240 000 euroa emokaupungin alijäämää pienempi, joten tytäryhteisöjen vaikutus tulokseen oli vain lievästi positiivinen.
Konsernin tulosohjauksessa on 2019 aikana terästäydytty merkittävästi. Uusi konserniohje hyväksyttiin lokakuun lopulla 2018, minkä myötä konserniohjauksen vastuut selkenivät. Konserniohjauksen kehityksen on lupa odottaa näkyvän jatkossa painavammin tytäryhteisöjen talousarviotavoitteiden asetannassa ja kaupungin edustajien toiminnassa yhteisöjen hallituksissa.

Yleishallinto
Tasekirja on talousarvion ohella tärkein kunnan
taloutta koskeva asiakirja. Talousarvion tavoiteasetanta on oltava selkeää ja johdonmukaista
sekä ennen muuta kaupungin strategiaan pohjautuvaa. Tasekirjassa tavoitteiden toteutumisesta on
raportoitava riittävässä laajuudessa siten, että
lukija saa yksiselitteisen kuvan, ovatko asetetut
tavoitteet täyttyneet. Tarkastuslautakunta on
useaan kertaan muistuttanut hallintokuntia tästä
näkökulmasta.
Merkillepantavaa on, että niin tasekirjan kuin useiden muidenkin hallintoon liittyvien sopimusten ja
asiakirjojen sisältöä on viime vuosina uudistettu ja
ajantasaistettu.
Kaupungin organisaatiossa on tehty vuoden kuluessa muutoksia, joista on syytä nostaa myönteisenä esille ICT-toimintojen kartoittaminen ja uudelleenorganisointi sekä tehtävänkuvien päivittäminen ja esimiesasemassa olevien viran- ja toimenhaltijoiden kouluttaminen.

Kaupunki on vahvistanut strategisten tavoitteiden
mukaisesti yhteyksiä yrityksiin. Tavoitteeseen
pyrittiin myös kehittämiskoordinaattorin rekrytoinnilla 2018. Yritysten tarpeita palvelemaan
luotiin mm. investlapua.fi -sivusto ja muitakin
elinkeinotoimen järjestelmiä parannettiin. Kehityskoordinaattorin irtisanouduttua päätettiin virka
jättää täyttämättä ja palkata Lapuan kehitys
Oy:öön päätoiminen toimitusjohtaja.
Vuoden 2019 aikana Lapualta siirtyi muualle yritys,
joka oli paikkakunnan merkittävimpiä työllistäjiä.
Lapuan työllisyystilanne on pysynyt silti vähintäänkin kohtuullisen hyvänä. Elinkeinotoimeen liittyi
tilikauden aikana myös eräitä laiminlyönneistä
johtuneita puutteita, jotka saatiin kuitenkin hallintaan.
Raportointijärjestelmään on puututtu ja toimintaa
tehostettu. Tämän mahdollistamiseksi taloushallinnon ohjelmistot on päivitetty ja ajantasaistettu.
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Näissä edellä mainituissa toiminnoissa Lapua on
onnistunut ottamaan hyvän alun. Tarkastuslautakunta toivoo kaupunginvaltuuston seuraavan
säännöllisin raportein myös toimien jatkumista ja
kehittymistä.
Lapua on näkynyt aiempaa enemmän erilaisissa
messutapahtumissa, ja mediamarkkinointiin on
selkeästi panostettu. Myönteinen näkyvyys parhaassa tapauksessa palvelee kaupungin strategisia
tavoitteita väestönkasvusta, elinvoimaisuudesta ja
hyvinvoinnista.
Tarkastuslautakunta on tutustunut henkilöstökyselyn tuloksiin. Tulosten perusteella yleiskuva on
myönteinen. Tulosten pohjalta organisaatiossa on
tunnistettu tiettyjä ongelmakohtia. Henkilöstön
hyvinvointi on keskeinen strateginen tavoite, sillä
se on perusedellytys kaupungin organisaation
tehokkaalle ja johdonmukaiselle toiminnalle sekä
vaikuttaa kaupungin maineeseen työnantajana.
Tasekirjan mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti ja hoidettu
säännösten ja ohjeiden mukaisesti.
Tasekirjassa on useiden tavoitteiden kohdalla
todettu tavoitteen saavutetun pääosin tai osittain.
Tarkastuslautakunta edellyttää, että talousarviota-

voitteet kirjataan selkeästi, niiden seurannalle
asetetaan mittarit ja tavoitteiden toteutumatta
(kokonaan tai osittain) jääminen selitetään tasekirjassa.
Kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa viranhaltijoiden ja luottamushenkilökoneiston on
tärkeää noudattaa yhteisiä pelisääntöjä, jotta voidaan toimia kaupunkilaisten hyväksi, kuten strategiassa on määritelty. Tarkastuslautakunta kehottaa
edelleen jatkamaan sisäisen valvonnan kehittämistä sekä viranhaltijoiden koulutusta ja perehdytystä
mm. johtosäännön ja hankintaohjeiden mukaiseen
toimintaan.
Kaupungin markkinointiponnistukset ovat tarpeellisia, mutta ne on oltava mahdollisimman
hyvin kohdennettuja ja oikein mitoitettuja. Lisäksi
markkinointiväittämien tulee olla uskottavia ja
totuudenmukaisia. Tarkastuslautakunta pyytääkin
arviota markkinoinnin onnistumisesta ja rahallisten
panostusten kustannuksista suhteessa saavutettuun hyötyyn sekä analyysia printtimediassa ja
sosiaalisessa mediassa tapahtuneen markkinoinnin
saavutuksista.
Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävistä toimenpiteistä sekä niillä saavutetuista tuloksista.

Sivistystoimi
Sivistyspalvelut ovat toimineet vuoden 2019 aikana tehokkaasti. Kaupungin strategiaan pohjautuva
sivistyspalvelujen toimenpideohjelma hyväksyttiin
marraskuussa 2019. Varhaiskasvatuspalvelujen
johtamisjärjestelmän uudistus on otettu käyttöön.
Nuorisopalvelujen
järjestämisessä
Ohjaamotoiminta on saavuttanut vakiintuneen aseman.
Uuden lukion valmistuminen kampusalueelle on
lisännyt toisen asteen oppilaitosten yhteistyötä.
Sivistystoimi alitti hienoisesti talousarviomäärärahansa. Säästöjä syntyi erityisesti henkilöstökuluissa
ja tarvikehankinnoissa. Sivistyskeskuksen henkilöstömäärä on pienentynyt kahdella vakinaisella ja
neljällä määräaikaisella.
Sivistystoimessa tasekirjaan on esimerkillisesti
kirjattu selitykset toteutumatta jääneistä talousarviotavoitteista, mistä erityiset kiitokset.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen haasteet ovat pysyneet samoina vuodesta toiseen. Hoitopaikkojen ja vuorohoidon kysyntään vastaaminen oli jälleen ajoittain
hankalaa. Haasteista huolimatta palvelut kyettiin
tuottamaan.
Varhaiskasvatuksen erityisopetuksessa henkilöstöä
on lasten määrään verrattuna suosituksiin nähden
liian vähän. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on kasvanut ja tuen tarve lisääntynyt. Lisäresurssien tarve on ilmeinen. Erityislasten tuen
tarpeeseen on tärkeä reagoida nopeasti. mahdollisuudet tähän paranivat, kun syksyllä 2019 perustettiin kolmas erityisopettajan toimi varhaiskasvatukseen sekä vuoden 2020 alussa saatiin lupa neljännen erityisopettajan toimen perustamiseen.
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Perusopetus
Perusopetus on murroksen keskellä. Uusi opetussuunnitelma toi melkoisia muutoksia käytäntöihin.
Nyt keskitytään oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittämiseen. Lapualla on jo vuosien ajan
hyödynnetty teknologisia oppimisratkaisuja. Liuhtarin ja Ritavuoren kouluhankkeiden valmistuminen vuonna 2020 antaa tähän lisää mahdollisuuksia.
Oppilaskohtaisten tietokoneiden käyttöä opiskelua
tukevana resurssina kehitetään koko ajan oppilaiden ja opettajien koulutuksella. Yläkoulu on mukana liikkuva koulu -hankkeessa. Tavoitteena on
saada aikaan liikunnallisesti aktiivinen koulupäivä
hyödyntäen piha-alueen ja lähialueen liikuntapaikkoja. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus toteuttaa
opetus 70 minuuttisina oppitunteina.
Monet asiantuntijat (mm. prof. Juha T. Hakala)
eivät suhtaudu varauksettomasti digiloikan vaikutuksiin ainakaan alakouluikäisten aivojen kehitykseen. Tutkijatkaan eivät ole selvillä siitä, mihin
ruutuajan kasvu niin koulussa kuin vapaa-ajallakin
johtaa. Tarkastuslautakunta pyytääkin selvitystä,
miten lisääntyvän digitaalisen sisällön vaikutukset
strategisiin tavoitteisiin lasten hyvinvoinnista,
kehityksestä ja oppimisesta on huomioitu Lapuan
peruskoulujen suunnitelmissa sekä miten kodin ja
koulun yhteistyötä mm. lasten ruutuajan hallinnassa on edistetty.
Koulukiusaaminen
Perusopetuksen talousarviotavoitteissa oli aina
ajankohtainen ja tärkeä koulukiusaamisen ehkäisy.
Tavoite oli kirjattu hyvinvointikyselyn tulosten
perusteella toteutuneeksi. Hyvinvointikyselyn 2019
osoittaa, että koulukiusaaminen on pysynyt samalla tasolla kuin edellisessä kyselyssä 2017. Kysely ei
anna mahdollisuuksia analysoida, onko ehkäisevillä
toimilla voitu estää kiusaamisen yleistyminen.
Tarkastuslautakunta toteaa, että laadullisten
talousarviotavoitteidenkin on oltava läpinäkyviä ja

mitattavia. Esimerkiksi koulukiusaamisen ehkäisy tavoitteen saavuttamista ei voi todentaa. Jotta
tavoite olisi mitattava, tavoitetaso tulisi kirjata
esimerkiksi muotoon: ”hyvinvointikyselyssä koulukiusattuna vähintään kerran viikossa ilmoittaneiden osuus pienenee yhden prosenttiyksikön”.
Lukio
Uusi lukiokiinteistö otettiin käyttöön keväällä
2019. Lukion tilat ja opetusteknologia sekä välineet ovat erittäin ajanmukaiset. Uuden ja
ajanmukaisen lukion toivotaan houkuttelevan
opiskelijoita myös ulkopaikkakunnilta.
Lapualaisten kiinnostus omaa lukiota kohtaan on
lisääntynyt. Sekä hakumäärät että opintonsa aloittaneiden määrät ovat kasvaneet.

Taulukko 1. Lapuan lukion kiinnostavuutta keskiasteen
opiskelupaikkana kuvaavat hakeneiden ja opintonsa
aloittaneiden suhteelliset osuudet ikäluokasta vuosina
2018 ja 2019.

2018

2019

Lukioon hakeneet, % peruskoulun päättäneistä

40

56

Lukio-opinnot aloittaneet, %
peruskoulun päättäneistä

33

46

Musiikkiopisto, kirjasto, kulttuuritoimi sekä kansalaisopisto
Toiminta on ollut erittäin monipuolista ja laajaalaista. Kirjaston tunnusluvut ovat pysyneet lähes
samoina kuin edellisvuonna. Kulttuuritoimintaan
osallistuneiden määrä sen sijaan on pienentynyt
selvästi, vaikka tapahtumia on järjestetty aiempaa
enemmän. Vuonna 2018 toimintaan osallistui noin
54 400 kävijää, kun taas 2019 noin 49 900. Myös
taidemuseon ja Patruunagallerian kävijämäärät
ovat kolmeen edelliseen vuoteen verrattuna selvästi pienemmät.

Perusturva
Perusturva oli vuonna 2019 tarkastuslautakunnan
arvioinnin erityisenä painopistealueena. Lautakunta kuuli useita esimiehiä, työntekijöitä ja toimialu-

een johtoa. Lisäksi saimme suoraa palautetta perusturvan asiakkailta eli kaupunkilaisilta.
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Kaupungin vuonna 2018 hyväksytty strategia toimenpiteineen koskettaa perusturvan toimintoja
erittäin vahvasti. Strategian linjauksen mukaisesti
toimivat, oikein mitoitetut ja laadukkaat perusturvapalvelut ovat parasta niin perheille, opiskelijoille,
asukkaille, henkilöstölle kuin taloudellekin.
Talous
Lapualla perusturvan palvelut on tuotettu tehokkaasti, sillä asukaskohtainen kustannus on selvästi
Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa pienempi. Siksikin on
erikoista, että perusturvan talousarvio vuodelle
2019 laadittiin alun perin liian optimistisesti, ja
vuoden aikana tehtiin merkittävän suuruinen lisätalousarvio perusturvaa varten. Rahaa tarvittiin
erityisesti erikoissairaanhoitoon ja sosiaalitoimeen.
Vuoden 2020 talousarvio on likimain vuoden 2019
muutetun talousarvion suuruinen. Nähtäväksi jää,
miten määrärahat riittävät 2020.
Tarkastuslautakunta katsoo, että talousarvio on
pyrittävä tekemään mahdollisimman realistisesti.
Lautakunta pyytää selvityksen toimenpiteistä,
miten toimialueen johto, lautakunta ja valtuusto
voisivat käydä parempaa vuoropuhelua talousarviovalmistelussa ja budjetin käsittelyssä.

dytty toimiin "perheystävällinen työpaikka" tavoitteen toteuttamiseksi.
Työn arki sisältää niin terveydenhuollossa kuin
sosiaalitoimessa joskus myös hyvin vaativien asiakkaiden hoitamista.
Tarkastuslautakunta kysyy, miten työturvallisuus on näissä tilanteissa turvattu.
Rekrytointihaasteet ovat nousseet esiin myös
aikaisempina vuosina. Nyt näyttää siltä, että lääkäreiden osalta tilanne on hyvä, mutta sosiaalityöntekijöiden ja hammaslääkäreiden rekrytoinnissa on
edelleen haastetta, samoin sairaanhoitajasijaisten.
Tarkastuslautakunta pyytää selvityksen, mitkä
ovat konkreettiset toimenpiteet resurssitilanteen
vakiinnuttamiseksi ja parantamiseksi.
Palvelut
Arviointivuonna useammankin toiminnon tavoitteita arvioitaessa todetaan, että ennaltaehkäisyn
sijaan kaikki resurssit on jouduttu käyttämään
pahempien ongelmien ja oireiden hoitamiseen katsotaanpa sitten lastensuojeluilmoitusten ennätyksellistä määrää tai terveyskeskuspsykologin
resurssien käyttöä.

Henkilöstö
Kuulemisissa painottuivat luonnollisesti erilaiset
kehityskohteet. Erityisesti työn kuormittavuus
nousi esiin monissa keskusteluissa. Osaava, motivoitunut ja jaksava henkilöstö on perusturvan
toiminnoissa erityisen tärkeässä roolissa, jotta
kaupunkilaiset saisivat aina parasta mahdollista
palvelua. Se on myös yksi eniten tarkastuslautakuntaa keskusteluttanut aihe. Tilinpäätöksessä
todetaan useasti, että "perheystävällinen työpaikka" -tavoite on täyttynyt osittain.

Tarkastuslautakunta kysyy, onko kaupungilla
konkreettista perusturvan sisäistä tai peräti hallintokuntia yhdistävää suunnitelmaa siihen, miten
päästään tilanteessa "niskan päälle" ja entistä
enemmän ongelmien ehkäisyyn.

Tarkastuslautakunta kysyy, miten perusturvan
palveluiden laatua, henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyttä ja miten Lapua siinä sijoittuu suhteessa
maakunnan muihin kuntiin.

2) Vastuuhenkilöt kiittivät kuulemisissa erityisesti
käytettävissä olevien geriatripalvelujen tasoa ja
saatavuutta.

Tarkastuslautakunta katsoo, että henkilöstökyselyn tuloksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta ja työpaikan perheystävällisyydestä olisi
tärkeää avata ja analysoida enemmän, jotta arkea
voitaisiin johtaa niin, että henkilöstö kokee voivansa antaa niin töissä kuin kotona parhaansa. Tarkastuslautakunta pyytää selvityksen toimista, onko
viimeisimmän henkilöstökyselyn perusteella ryh-

Asumispalveluiden osalta tarkastuslautakunta on
tehnyt kaksi huomiota.
1) Asukkaiden hyvinvointia kivun, mielialan ja ravitsemuksen näkökulmasta mittaavan RAImittariston mukaan tavoitteisiin on vielä matkaa.

Kiitämme yhteismitallisen RAI-mittariston käyttöä ja toivomme, että se tarjoaa konkreettista
apua asiakashyvinvoinnin kehittämiseen.
Sosiaalitoimen osalta kiitosta annettiin erityisesti
lastensuojelun näkökulmasta toimivasta poikkihallinnollisesta yhteistyöstä koulujen kanssa.

Sivu 9 / 15

Tekninen toimi
Tekninen lautakunta on vuonna 2019 alittanut
talousarvionsa yli 300 000 eurolla. Tuottoja on
ollut arvioitua enemmän ja kuluja on vastaavasti
hieman vähemmän kuin arvioitu. Säästöt ovat
tulleet pääosin henkilöstökuluista.
Teknisen toimen tilinpäätöksessä vesihuoltolaitos
näyttelee merkittävää osuutta. Ilman vesilaitosta
teknisen lautakunnan toimintatuotot olisivat
vuonna 2019 olleet 64 prosenttia pienemmät, ja
toimintakate olisi ollut neljänneksen alhaisempi.
Vesihuoltolaitoksen kassavirralla on myös suuri
vaikutus kaupungin maksuvalmiuteen. Vuoden
2019 lopussa kaupungin kassavaroista yli puolet oli
vesihuoltolaitoksen varoja. Ilman vesihuoltolaitoksen rahoja kaupungin kassan riittävyys olisi ollut
vain 11 päivää. Vesihuoltolaitoksen merkitystä on
tarkasteltu taulukossa 2.

Yksityistieasiat on vuoden 2019 aikana siirretty
yksityistiejaostolta tiemestarille ja tekniselle lautakunnalle. Näin ollen jaosto ei ole kokoontunut
arviointivuonna lainkaan.
Tasekirjan mukaan tonttien myyntitulot ovat nousseet yli 45 prosenttia, vaikka tontteja on luovutettu vähemmän.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota vesihuoltolaitoksen merkittävään osuuteen kaupungin
tilinpäätöksessä ja kehottaa kaupunkia arvioimaan,
miten laitoksen talous olisi mahdollisimman läpinäkyvästi hoidettu sekä selkeästi erillinen osa
taloudenpitoa ja miten laitos toimisi parhaalla
mahdollisella tavalla kaupungin veronmaksajien ja
vedenkuluttajien eduksi. Vaihtoehtoja laitoksen
toiminnan toteuttamiseen löytyy erillisestä taseyksiköstä aina kokonaan yhtiöitettyyn ratkaisuun.

Teknisen toimen laadullisista tavoitteista vesihuoltolaitoksen vuotoveden minimointi ei ole toteutunut.
Taulukko 2. Vesihuoltolaitoksen merkitys teknisen lautakunnan ja koko kaupungin tilinpäätöksessä 2019.

Tekninen lautakunta
toimintatuotot
toimintakulut
toimintakate
Lapuan kaupunki
Rahat ja pankkisaamiset
Kassastamaksut/vuosi
Toimintakulut
Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Antolainojen lisäys
Lainojen lyhennykset
Kassan riittävyys

TP 2019
alkuperäinen
5 285 021
10 449 722
-5 164 701

vesilaitos
3 383 326
2 075 014
1 308 312

TP 2019
ilman vesilaitosta
1 901 695
8 374 708
-6 473 013

muutos, %
-64 %
-20 %
-25 %

TP 2019
alkuperäinen
8 357 916

vesilaitos
4 831 806

TP 2019
ilman vesilaitosta
3 526 110

muutos, %
-58 %

121 992 674
95 772 183
-153 238
410 962
20 807
17 989 966
519 600
7 432 394

2 075 014
0
0
12 465
713 833
0
386 208

119 210 102
93 715 910
-153 238
410 962
8 341
17 276 132
519 600
7 432 394

-2 %
-2 %
0%
0%
-60 %
-4 %
0%
-5 %

25,0

10,8
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Ympäristötoimi
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja ympäristölautakunnan rooli on toimia ympäristönsuojelun yleisen edun toteuttajana kunnassa. Ympäristönsuojelun edistämistä koskeva lainsäädännössä
luonto, ympäristö ja kestävä kehitys huomioidaan
asukkaan ja elinympäristön näkökulmasta.
Kunnan tulee turvata asukkaiden oikeus terveelliseen elinympäristöön. Ympäristölainsäädäntö
edellyttää kunnilta ympäristönsuojelun edistämistä. Lapuan kaupungissa noudatetaan tätä silmällä
pitäen 1) Lapuan kaupungin ilmastostrategiaa, 2)
Lapuan kaupungin kestävän kehityksen ohjelmaa
2017–2025. Lisäksi kaupunki on mukana myös
CO2-raportoinnissa, joka on yksi kuntien kestävän
kehityksen seurannan indikaattoreista. 2019 Lapuan kaupunki sitoutui Kuntaliiton Kestävä kehitys
kunnissa -hankkeeseen.
Ympäristötoimen talousarvioon ei tehty muutoksia
vuonna 2019. Toimintatuottojen toteutuma oli
81,4 prosenttia. Toimintakuluissa tapahtui kuitenkin säästöjä erityisesti palkoissa ja palvelujen ostoissa, minkä seurauksena toimintakate oli budjetoitua parempi.
Rakennusvalvonnan sitovien talousarviotavoitteiden toteutuma on jäänyt osittaiseksi. Viranhaltijan
antaman selvityksen mukaan rakennuslupien määräaikojen valvonta on toteutunut eräitä vanhojen
lupien valvontoja lukuun ottamatta. Uusien kohteiden valvonta on priorisoitu niiden edelle. Rakennetun ympäristön valvonta -tavoite on viranhaltijan mukaan epähuomiossa kirjattu osittain
toteutuneeksi. Tavoite on toteutunut.

Vuoden 2018 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota ympäristölupien valvontaohjelman keskeneräisyyteen. Valvontaohjelma
on ollut vuonna 2019 työn alla, sitä on päivitetty ja
se on käsittelyssä vuonna 2020. Ympäristötoimella
ei ole ollut käytettävissään ajantasaista ympäristölupien valvontasuunnitelmaa, eikä valvontaa ole
voitu toteuttaa suunnitellusti. Syynä tähän ovat
viranhaltijan selvityksen mukaan olleet 1) valvontakohteiden työläs selvittäminen arkistotiedoista,
2) ympäristöhallinnon tietojärjestelmien puutteet
sekä 3) ympäristötoimen resurssien vähyys suhteessa työmäärään, jota on kasvattanut erityisesti
jätevesiasioiden käsittely.
Tarkastuslautakunta toteaa, että ympäristötoimen resurssit eivät ilmeisesti ole riittäneet ympäristölupien valvontaohjelman toteuttamiseen
aikataulussa. Kun suunnitelma valmistuu ja hyväksytään, tulee varata riittävät resurssit sen toteuttamiseen.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota sanallisten talousarviotavoitteiden yhtäläiseen sitovuuteen euromääräisiin tavoitteisiin verrattuna. Ellei
tavoite ole toteutunut, siitä on annettava tasekirjassa selvitys. Maininta ”toteutunut osittain” ei
riitä.
Lautakunta kehottaa panostamaan jatkossa talousarvioon ja tasekirjaan kirjoitettavien tekstien
ajantasaisuuteen, sillä monet osat teksteistä ovat
olleet samat vuodesta toiseen, vaikka toiminta on
saattanut välillä muuttuakin.

Investointien toteutus ja suunnittelu
Lapuan kaupunki on toteuttanut vuoden 2019
aikana mittavia kouluinvestointeja. Lukiohankkeen
loppuunsaattamiselle oli varattu noin 2 miljoonaa
euroa, Ritavuoren koulun rakentamiseen noin 8
miljoonaa euroa ja Liuhtarin koulun rakentamiseen
3,5 miljoonaa euroa.

Yhteensä talousarvion investointimenot olivat 22,2
miljoonaa euroa. Investointimenot alittivat arvion
noin 4,4 miljoonalla eurolla.
Alakoulujen rakennushankkeet jatkuvat vielä 2020,
jolloin niihin on varattu vielä reilut 10 miljoonaa
euroa.
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Kuva 2. Liuhtarin koulun rakennustyömaa toukokuussa
2020. Kuva: Jukka Tauriainen

Tarkastuslautakunta katsoo, että sekä peruskoulujen että lukion rakennusinvestoinnit ovat
olleet perusteltuja entisten koulurakennusten
heikon kunnon vuoksi. Investointien ajoittaminen
vuosia aikaisemmaksi olisi tuonut merkittäviä säätöjä mm. väistötilojen kustannusten vähenemisen
kautta. Isojen investointien ajoittuminen samoille
vuosille aiheuttaa myös suuren rasituksen kaupungin taloudelle. Lisäksi investointien suunnitteluun
kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla olisi
voitu panostaa enemmän.

Kaupungin taloudellinen asema 2019
Kaupungin tavoitteena on saavuttaa taloudellinen
tasapaino. Strategian toimeenpanemiseksi luodussa toimenpideohjelmassa on jo määritelty selkeitä
tähän tähtääviä toimia.
Vuoteen 2019 lähdettiin jo alun alkaen 2,1 milj.
euroa alijäämäisellä talousarviolla, mikä tulee
myös jatkossa olemaan leimallista Lapualle, jollei
kulukuri parane.
Kaupungin verotulot olivat 49,8 miljoonaa euroa,
valtionosuudet 37 miljoonaa ja toimintatuotot 13
miljoonaa eli yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.
Kaupungilla on velkaa noin 70 miljoonaa euroa, eli
jokaista kaupunkilaista kohden noin 4 750 euroa.
Kulut kasvoivat edellisvuodesta 3,3 miljoonaa
euroa, vaikka kulujen olisi talouden tasapainottamistavoitteen mukaan pitänyt vähentyä.
Kaupungin talous ei ole tasapainossa, tulorahoitus
ei ole riittänyt pitkään aikaan nettoinvestointeihin.
Vuositason investoinnit ovat olleet 9,8 miljoonaa
euroa, kun taas tulorahoituksen määrä on ollut
keskimäärin 4,3 milj. euroa vuodessa. Investoinneista merkittävä osa on katettu velanotolla.
Viimeisen viiden vuoden toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2019 oli -25,2 miljoonaa
euroa. Tämä rahavirta ei saisi 5 vuoden aikajaksolla muodostua negatiiviseksi. Näin on kaikesta huolimatta ollut.
Lapuan kaupungilla on meneillään valtuuston päätösten mukaiset mittavat rakennusinvestoinnit.

Investointimenoihin ei niiden osalta voida juurikaan vaikuttaa.
Merkittävä osa kaupungin kustannuksista muodostuu luonnollisesti henkilöstökuluista. Valtuusto on
viime valtuustokaudella linjannut tavoitteen henkilöstön supistamisesta viidellä henkilöllä vuodessa.
Kuntien lakimääräiset velvoitteet ovat kasvaneet ja
lisäksi monilla sektoreilla myös kaupunkilaisten
palvelutarve on lisääntynyt.
Vuonna 2019 vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi
12 henkilöllä. Henkilöstökulut kaupungin 95,8
miljoonan euron toimintamenoista oli 42,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat vajaat viisi
prosenttia.
Tätä kirjoitettaessa kesäkuun alussa 2020 eletään
edelleen koronapandemian myötä poikkeusoloissa. Pandemian jälkiseuraukset talouden taantuman, varautumisen ja sairaanhoidon kustannusten
kasvun myötä tulevat heikentämään Lapuan taloutta edelleen. Pandemian seurauksena myös lainojen korkotaso saattaa nousta. Lapualla yhden prosenttiyksikön korkotason nousu merkitsisi noin 680
000 euron kasvua korkokuluihin. Kahden prosenttiyksikön nousu tarkoittaa vastaavasti 1,4 miljoonan euron lisäystä korkokuluihin. Lainanoton kasvaessa korkokulut tulevat jo vieraan pääoman
kasvun myötä tulevina vuosina lisääntymään.
Tasekirjassa todetaan että kokonaistalouden näkökulmasta talousinformaatio on ollut riittävää.
Taloushallinto on tuottanut hallintokunnille infor-
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maatiota huhtikuussa ja elokuussa sekä tilinpäätöksen ja talousarviovalmistelun yhteydessä. Lähes
reaaliaikainen talousseuranta on edellytys suurten
hallintokuntien talouden hallinnalle. Poikkeamiin
on pystyttävä reagoimaan nopeasti.
Tarkastuslautakunta toteaa kaupungin talouden kehitykseen liittyvän merkittäviä riskejä yleisen talouskehityksen, kasvavien yksikkökustannusten ja investointimenojen myötä.
Lautakunta kehottaa kaupunginhallitusta ja viranhaltijoita noudattamaan talouden suunnittelussa ja hoitamisessa tarkkuutta ja tarveharkintaa
sekä selvittämään ennakkoluulottomasti vaihtoehtoja kulujen hillitsemiseksi. Lautakunta esittää
erityisesti etsittäviksi hallintokuntien yhteistyön
synergioiden tuomia säästömahdollisuuksia sekä
henkilöstömenojen hillitsemiseen tähtääviä keinoja.
Tarkastuslautakunta edellyttää, että tiukentuvassa taloustilanteessa hallintokuntien talousseurantaa on tiivistettävä ja taloushallinnon vuonna 2020 toteuttamaa talouden sisäistä tarkastusraportointia on kehitettäväniin, että toteumaraportit ovat käytettävissä kuukausittain.

Tulorahoituksen riittävyys
Vuosikate on se rahamäärä, joka jää käytettäväksi
investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.
Se on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen
riittävyyttä. Kun vuosikate on poistojen suuruinen,
kunnan tulorahoitus on riittävällä tasolla. Vuonna
2019 vuosikate riitti 70 prosenttiin poistoista.
Tulorahoituksen kehitys on nähtävissä alla olevasta
taulukosta 3.
Taulukko 3. Vuosikate euroina asukasta kohti vuosina
2015–2019.

Vuosikate,
€/asukas

2015

2016

2017

2018

2019

341

540

538

283

264

Lainanhoitokate mittaa tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kun lainanhoitokate on 1 tai suurempi, tulorahoitus riittää vieraan pääoman kuluihin. Jos
tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan lainan hoi-

tamiseen ottamaan uutta velkaa, myymään omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Lapuan lainanhoitokate vuonna 2019 oli 0,5, kun se vuonna
2018 oli 0,7. Samaan aikaan kun velkojen määrä
kasvaa, mahdollisuus niiden takaisinmaksuun heikkenee.
Tarkastuslautakunta katsoo, että kaupungin taloudenpidossa on kiinnitettävä entistä enemmän
huomiota talouden saattamiseen kestävälle tasolle.
Maksuvalmius
Kaupungin maksuvalmiutta mitataan konkreettisella tunnusluvulla kassan riittävyys päivissä. Se
kertoo, kuinka monen päivän kassamenot voitaisiin maksaa kaupungin rahavaroilla. Vuonna 2019
rahat olisivat riittäneet 25 päivän menoihin.
Teknisen toimen arvioinnissa kappaleessa 2.2.5
tuotiin esille, että vesihuoltolaitoksen rahavarat
ovat erittäin merkittävä osa koko kaupungin rahoista. Ilman vesihuoltolaitoksen kaupungin maksuvalmius olisi erittäin heikko: kassa olisi riittänyt
vain 11 päivän kassastamaksuihin.
Tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä
kaupungin maksuvalmiuden tiheää seurantaa,
maksuvalmiusbudjetointia ja pidemmän tähtäimen
suunnittelua. Kun kassa on noin ohut, ennakointi
on ensiarvoisen tärkeää.

Vakavaraisuus
Kaupungin nettoinvestoinnit ovat olleet 2000–
luvulla tulorahoitusta suuremmat, mikä on johtanut lisääntyvään velkaantumiseen. Vuonna 2019
nettoinvestoinnit olivat 17,8 miljoonaa euroa ja
lainamäärän lisäys 12,6 miljoonaa euroa. Yhdessä
konserniyhtiöiden kanssa velkamäärä nousi 112,5
miljoonaan euroon, eli 7 880 euroon asukasta
kohti.
Velkaantuminen heikensi myös kaupungin omavaraisuusastetta 37,8 prosentista 33,2 prosenttiin,
mikä kertoo jo ennestään merkittävän velkarasituksen pahenemisesta. Merkille pantavaa on, että
vuoden 2020 talousarviossa lainamäärä kasvaa
edelleen 12,5 miljoonalla eurolla. Konsernin lainakanta kohoaa tuolloin todennäköisesti 8 500 euroon asukasta kohti.
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3) Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia
Kriisikuntako?
Kunnan kohdalla arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen
kertynyttä alijäämää kuntalain 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa (4 vuotta).

4) Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0
prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti
Kriisikunnan kriteerejä on uudistettu. Uudistuksen
tavoite on kuvata kunnan taloutta nykyistä paremmin. Mittariston rakenne on entisellään, mutta
tunnuslukuja ja niiden raja-arvoja on uudistettu.
Uudet kriteerit ovat ensimmäisen kerran käytössä
vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten
tunnuslukujen perusteella. Siihen asti taloutta
tarkastellaan vanhoilla kriteereillä.

Kuntakonsernin kohdalla arviointimenettely voidaan käynnistää, jos seuraavat arviointikriteerit
toteutuvat kahdessa viimeisimmässä tilinpäätöksessä:
Kuntakonsernin taseen alijäämä on vähintään 1
000 euroa/asukas viimeisimmässä ja vähintään
500 euroa/asukas sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä.

Mm. Kuntaliiton tarkasteluissa on todettu, että
uudet kriteerit ovat kaikille kunnille edulliset, ja
arviointimenettely uhkaakin entistä harvempaa
kuntaa. Näin on myös Lapuan osalta. Tosin koronapandemian seurauksena joidenkin kuntien
talous voi kääntyä nopeasti huonompaan suuntaan.

Tai alla olevat kaikki neljä samaan aikaan
1) Kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen
ilman harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta
2) Asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla

Taulukko 4. Lapuan kaupungin talouden tarkastelu vuoden 2015 kuntalain mukaisilla kriisikuntakriteereillä vuosina 2015–
2019.

Kriteeri

2015

2016

2017

2018

2019

Kertynyt ali- tai ylijäämä, €/as.

776 €

995 €

1 259 €

1 145 €

1 047 €

Kuntakonsernin vuosikate (€/as.)

620 €

862 €

864 €

596 €

573 €

6 304 €

6 201 €

6 370 €

7 021 €

7 880 €

+5,5 %

+0,9 %

+1,1 %

+7,4 %

+10,9 %

(5 976 €)

(6 148 €)

(6 299 €)

(6 537 €)

(7 105 €)

91,9 %

89,4 %

92,2 %

101,5 %

108,2 %

21,0

21,0

21,0

21,5

21,5

(19,84)

(19,87)

(19,91)

(19,86)

(19,88)

Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin
lainamäärä (kaikkien kuntakonsernien
keskiarvo suluissa)
Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus
Kunnan tuloveroprosentti (kaikkien kuntien painotettu keskiarvo suluissa)

Arviointihavaintojen jälkiseuranta
Tarkastuslautakunta sai kaupunginhallitukselta
lautakuntia sekä yleishallintoa koskevat vastineet

vuoden 2018 arviointikertomukseen. Lautakunnan
osoittamiin ongelmiin oli kiinnitetty huomiota ja
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ongelmin näytään etsittävän ratkaisuja. Valmiita
ratkaisumalleja tai toimenpiteiden aikatauluja
tosin ei esitetty.
Tarkastuslautakunta palaa havaintojen jälkiseurantaan koko valtuustokauden ajalta vuoden 2020
arviointikertomuksessa.

Vuoden 2019 arviointikertomuksen havaintoihin lautakunta edellyttää kaupunginhallituksen
kirjaavan sekä hallintokunnan esittämän ratkaisumallin että toimenpiteiden aikataulutuksen.

Tarkastuslautakunnan esitys kaupunginvaltuustolle
Lapuan kaupungin tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2019 Lapuan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitettyihin kannanottoihin ja selvityspyyntöihin vastaukset ja toimenpide-esitykset kaupunginhallitukselta niin, että ne voidaan käsitellä
30.9.2020 mennessä.
Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen vastineet tulee toimittaa tiedoksi kaupunginvaltuuston lisäksi myös
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta edellyttää, että hallintokuntien ja kaupunginhallituksen vastineissa esitetään konkreettisia toimia, mitä kunkin aihealueen osalta on toteutettu ja mitä niillä on saavutettu.
Tulevissa talousarvioissa kaikkien hallintokuntien on kiinnitettävä huomiota tavoitteiden muotoiluun ja asettamiseen niin, että ne ovat selkeitä, todennettavia ja kaupungin strategiasta johdettuja.
Tarkastuslautakunta kiittää kaupungin johtoa, henkilökuntaa, tilintarkastajaa, lautakunnan sihteeriä sekä tarkastuslautakunnassa vierailleita asiantuntijoita hyvästä yhteistyöstä.
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