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Yleisperustelut 
 
1 Yleinen taloudellinen tilanne 
  

Valtiovarainministeriön julkaiseman Taloudellinen katsaus syksy 2019 mukaan talous-
kasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden hei-
koista uutisista.  
 
Suomen BKT:n arvioidaan kasvavan 1,5 % vuonna 2019. Viennin kasvu on vaisua  
Euroopan talousnäkymien säilyessä epävarmoina. Asuinrakennusinvestoinnit supistu-
vat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden 
suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansiotason nousun ja 
korkean työllisyyden tukemana. 
 
BKT:n arvioidaan kasvavan 1,0 % vuonna 2020 ja 0,9 % vuonna 2021. Yksityisen kulu-
tuksen kasvu hidastuu kotitalouksien säästämisasteen noustessa. Investointien osuus 
BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailman-
kauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin. 
 
Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti ennustejakson seuraa-
vina vuosina. Välillisen verotuksen kiristyminen kiihdyttää inflaatiota 0,1 prosenttiyksik-
köä vuosina 2020 ja 0,3 prosenttiyksikköä vuonna 2021. 
 
Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää 
työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä 
työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Ennustettu talouskasvu ei kuitenkaan riitä 
nostamaan työllisyysastetta 75 prosenttiin ilman merkittäviä lisätoimia. Työttömyysaste 
laskee hitaasti 6,2 prosenttiin vuonna 2021. 
 
Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempi-
na. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa 
lähivuosina. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen pysyy vuosikymmenen 
vaihteeseen saakka aivan 60 prosentin tuntumassa, mutta kääntyy sen jälkeen kas-
vuun. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä joh-
tuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset. 

 

Yleinen taloudellinen tilanne 

(%-muutos) 2018 2019 2020 2021 2022 

Tuotanto (määrä) 1,7 1,5 1,0 0,9 0,9 

Palkkasumma 4,1 3,7 3,6 3,2 2,6 

Ansiotaso 1,7 2,7 3,1 2,9 2,8 

Työlliset (määrä) 2,7 0,9 0,5 0,3 -0,2 

Inflaatio 1,1 1,1 1,4 1,7 1,7 

(%-yksikköä)      

Työttömyysaste 7,4 6,5 6,3 6,2  

Verot/BKT 42,3 41,9 42,2 42,1  

Julkiset menot/BKT 53,1 52,7 53,1 53,0  

Rahoitusjäämä/BKT -0,8 -1,0 -1,4 -1,4  

Julkinen velka/Bkt 58,9 58,8 58,8 59,7  

Vaihtotase/BKT -1,6 -1,2 -1,3 -1,2  

Euribor 3 kk, % -0,3 -0,3 -0,4 0,3  

10 vuoden korko, % 0,7 0,0 -0,2 -0,1  

 



5 
 

2 Kuntatalouden näkymät 
 
Valtiovarainministeriön ”Kuntatalousohjelma vuodelle 2020, syksy 2019” mukaan kun-
tatalous heikkeni selvästi v. 2018. Heikkenemisen taustalla oli sekä kuntatalouden toi-
mintamenojen nopea kasvu sekä verotulojen kääntyminen laskuun muun muassa en-
nakoituja korkeampien veronpalautusten vuoksi. Kuntien tulopohjaa heikensi myös val-
tionosuuksien väheneminen. 
 
Kuntien toimintakate heikkeni 3,5 prosenttia ja verorahoitus (verotulot ja valtionosuu-
det) heikkeni 0,5 prosenttia. Kuntien verokertymää pienensi 0,5 % vuoden 2017 vero-
velvollisille vuoden 2018 joulukuussa maksetut odottamattoman suuret ennakonpalau-
tukset sekä vuonna 2017 sovellettujen veronsaajaryhmien jako-osuuksien oikaisu. Yh-
teisöverokertymä laski 1,2 % ja tuloverokertymä 0,9 %. Kuntien käyttötalouden valtion-
osuudet olivat noin 8,5 mrd. euroa ja ne laskivat noin 50 milj. € edellisestä vuodesta. 
Valtionosuuden vähenemiseen vaikuttivat eniten kiky-sopimukseen liittyvän vähennyk-
sen kasvu sekä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus. Valtionosuutta 
kasvattivat muun muassa kuntien verotulojen vähenemisen kompensaatio sekä asu-
kasluvun ja laskentatekijöiden muutos. 
 
Vuonna 2018 negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä kasvoi selvästi. Vuonna 
2018 vuosikate oli negatiivinen 43 kunnassa, edellisvuonna vain 4 kunnassa. Tilikau-
den tulos oli negatiivinen 202 kunnalla. Vuosikate-poistot-mittarilla kunnista ainoastaan 
noin 32 % oli taloudeltaan tasapainossa, edellisvuonna 82 %. Vuoden 2018 tilinpäätök-
sissä kertynyttä alijäämää oli 40 kunnalla ja niistä 8 kunnalla alijäämää oli yli 500 eu-
roa/asukas.  
 
Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat vuonna 2018 hieman yli 3,8 mrd. euroa, josta  
peruskuntien osuus oli 2,8 mrd. euroa. Kuntatalouden lainakanta kasvoi 1 mrd. eurolla 
18,4 mrd. eurosta 19,5 mrd. euroon. Kuntakonsernin lainakanta oli vuoden 2018 lopus-
sa noin 36 mrd. euroa eli 6.540 €/asukas. 
 
Kuntatalouden menojen kasvu on ollut myös kuluvana vuonna odotettua nopeampaa. 
Verotulojen kasvu näyttää puolestaan jäävän odotettua vaimeammaksi. 
 
Verotulojen kertymään ovat viime aikoina vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustami-
nen ja ennakointi on ollut hankalaa. Vuonna 2019 veroennustetta alentaa suhdanne-
näkymien heikkenemisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset. Siirtyminen vero-
tuksen joustavaan valmistumiseen vaikuttaa verojen kertymisrytmiin. Tuloverojen ker-
tymistä hidastavat myös ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin käyt-
töönottoon liittyvät ilmoitusongelmat, jotka siirtävät verojen kertymistä vuodelle 2020 ja 
joita kumpaakaan ei pystytty riittävästi ennakoimaan. Veroennustetta on heikennetty 
kevään kuntatalousohjelmaan verrattuna lähes 900 milj. eurolla. 
 
Edellisten vuoksi kuntatalouden tuloksen arvioidaan heikkenevän selvästi vuonna 
2019, kun vielä kevään kuntatalousohjelmassa sen arvioitiin hieman paranevan edel-
lisvuodesta. 
 
Kuntatalousohjelman kuntatalouden kehitysarvioissa toimintamenojen arvioidaan kas-
vavan vuosina 2020 - 2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menoja lisäävät 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Ikäih-
misten määrän kasvu lisää lähivuosina sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää noin 
prosentin vuosittain. Syntyvyyden kääntyminen laskuun puolestaan vähentää lasken-
nallisesti varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta. Yhteensä palvelutarpeen 
kasvuksi arvioidaan puoli prosenttia vuosittain. Kunta-alan ansiokehityksen oletetaan 
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mukailevan koko kansantalouden vajaan 3 prosentin vuotuista ennustettua ansiokehi-
tystä. Vuonna 2020 julkisen sektorin lomarahaleikkaukset päättyvät. 
 
Verotukseen liittyvät järjestelmämuutokset pienentävät verokertymää kuluvana vuonna 
ja siirtävät verokertymää kertaluonteisesti vuodelle 2020. Vuonna 2020 verotulojen 
kasvuksi ennakoidaan 6,6 %. Kuluvan ja ensi vuoden veroennusteeseen liittyy kuiten-
kin tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Verotulojen kasvuksi ennakoidaan keski-
määrin 2,7 % vuosina 2021 - 2023. 
  
Vuonna 2020 ansiotuloperusteita tarkistetaan ansiotasoindeksin muutosta vastaavaksi. 
Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 196 milj. eurolla. Ansiotulo-
verotusta kevennetään lisäksi yhteensä 200 milj. eurolla korottamalla työtulovähennys-
tä, kunnallisverotuksen perusvähennystä sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketu-
lovähennyksiä. Työtulovähennyksen korotuksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron 
tuottoa 48 milj. eurolla vuonna 2020, perusvähennyksen korotuksen 59 milj. eurolla ja 
valtion- ja kunnallisverotuksen eläkevähennyksen korottamisen yhteensä arviolta 25 
milj. eurolla. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatke-
taan hallitusohjelman mukaisesti siten, että vuonna 2020 asuntolainan koroista on vä-
hennyskelpoista 15 prosenttia. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 
10 milj. eurolla. Kotitalousvähennystä supistetaan yhteensä 92 milj. eurolla. Muutoksen 
arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 36 milj. eurolla. Veroperustemuutokset su-
pistavat kunnallisveron tuottoa yhteensä 285 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaisesti 
kuntien verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. 
 
Vuonna 2020 kuntien valtionosuudet ovat 11,6 milj. euroa, josta peruspalvelujen valti-
onosuus on 7,1 mrd. euroa ja kuntien verotulomenetysten kompensaatio 2,3 mrd. eu-
roa. Valtionosuudet kasvavat muun muassa seuraavista tekijöistä: kiky-sopimukseen 
liittyvä valtionosuuden leikkauksen pienentyminen 264 milj. euroa; kustannustenjaon 
tarkistus 102 milj. euroa; indeksikorotus (2,4 %) 166 milj. euroa. Kuntien tehtävien lisä-
yksiin liittyen valtionosuutta korotetaan 36 milj. euroa. Kuntien veromenetysten kom-
pensaatiot siirretään pois kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta omalle momentil-
leen. Vuoden 2020 kompensaatio on 285 milj. euroa. 
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Kuntatalouden sopeutustarve on suuri. Tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosi-
na 2020 - 2023 mittavana. Siksi kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan 
ja investointien rahavirta on 1,9 - 2,7 mrd. euroa negatiivinen ilman uusia toimenpiteitä. 
Jos kuntien lainanottotarvetta heijastavan tunnusluvun suhteuttaa kuntatalousohjelman 
tarkastelun mukaisesti paineeksi nostaa kuntien tuloveroprosenttia, on korotustarve 
vuoden 2023 tasolla keskimäärin 2,2 prosenttiyksikköä ja alle 6000 asukkaan kunnissa 
peräti 5,5 prosenttiyksikköä. Korotuspaine on yli kolme prosenttiyksikköä kaikkiaan 187 
kunnassa. 
 
Kuntien lainakanta jatkaa kasvuaan. Kuntatalousohjelman painelaskelmatarkastelussa 
sen ennakoidaan kuntien ja kuntayhtymien osalta kasvavan jopa 9,6 mrd. eurolla eli 
noin 44 prosentilla vuoteen 2023. Negatiivisten vuosikatteen eli ”syömävelkaa” ottavien 
kuntien lukumääräksi arvioidaan 123 vuonna 2019 ja jo 152 vuonna 2023 eli yli puolet 
Manner-Suomen kunnista. 
 
Koska kyse on kuitenkin painelaskelmasta, jossa ei ole huomioitu kuntien omia toi-
menpiteitä, edellä oleva ei toteutune noin synkkänä. On selvää, että kuntien omia toi-
menpiteitä tarvitaan. Veroja ja maksuja korotettaneen ennätyksellisesti, investointeja 
karsitaan, lykätään ja priorisoidaan, mikä puolestaan lisää korjausvelkaa. YT-neuvot-
teluja on käynnissä useissa kunnissa. 
 
Kuntatalouden kehitysarvion valossa maan hallituksen tulisi viimeistään kevään kehys-
riihen yhteydessä arvioida uudelleen, millaisia kuntatalouden menopaineita hillitseviä ja 
tulopohjaa vahvistavia keinoja olisi löydettävissä.  

 

3 Kaupungin talouskehitys 
 
3.1 Väestörakenne ja toimintaympäristö 
 

Lapuan kaupungin asukasluku vuonna 1983 oli 14 756 asukasta, mistä lähtien asukas-
luku on muutamaa kasvuvuotta lukuun ottamatta vähentynyt vuosittain, kunnes se 
kääntyi kasvuun vuonna 2002. Väestön ikärakenne on tällä ajanjaksolla muuttunut 
merkittävästi, mikä ilmenee alla olevasta kaaviosta. 
 

 
 
Vuosina 2009 - 2012 asukasluku on kasvanut vuosittain noin sadalla asukkaalla. Vuo-
sina 2013 ja 2014 kasvu hidastui ja kääntyi laskuun vuonna 2015, jolloin vähennystä oli 
124 henkilöä. Vuonna 2017 asukasluku aleni 81 henkilöllä ja 67 henkilöllä vuonna 
2018. Kuluvan vuoden syyskuun lopussa asukasluku oli 14.302, 125 henkilöä vähem-
män kuin vuoden vaihteessa. Asukasmäärän muutoksen rinnalla väestörakenteella on 
suuri merkitys niin palvelujen kysynnän kuin kaupungin taloudenkin kannalta. 
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Kaupungin strategiassa yhtenä tavoitteena on väestön kasvu. Strategian yhteydessä 
määriteltiin konkreettisia toimenpiteitä, joilla tuetaan tavoitteiden ja vision saavuttamis-
ta. 
 
Alla olevan taulukon mukaan asukasluku kasvoi vielä vuonna 2014, mutta kasvu taittui 
vuonna 2015. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa vuosittain, alle 14-vuotiaiden 
osuus puolestaan alenee. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilastokeskuksen 30.9.2019 julkaiseman väestöennusteen mukaan vuonna 2020  
Lapualla olisi asukkaita 14 296, 13.625 henkilöä vuonna 2030 ja 13.022 henkilöä 
vuonna 2040. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Väestö 2014 2015 2016 2017 2018 

Koko väestö 14 733 14 609 14 575 14 494 14 427 

Väestön muutos % 0,3 -0,8 -0,2 -0,6 -0,5 

0 - 6-vuotiaiden määrä 1 327 1 329 1 292 1 258 1 169 

0 - 6-vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12. 9,0 9,1 8,9 8,7 8,1 

0 - 14-vuotiaiden määrä 2 813 2 816 2 791 2 757 2 700 

0 - 14-vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12. 19,1 19,3 19,1 19,0 18,7 

15 - 64-vuotiaiden määrä 8 767 8 588 8 522 8 410 8 341 

15 - 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12. 59,5 58,8 58,5 58,0 57,8 

65 vuotta täyttäneiden määrä 3 153 3 205 3 262 3 327 3 386 

65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12. 21,4 21,9 22,4 23,0 23,5 
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3.2 Talouskehitys 
 

Kaupungin tilikauden tulokset ovat olleet vuosina 2011 - 2013 alijäämäisiä. Talouden 
heikkenemiseen ovat vaikuttaneet merkittävimmin valtionosuusleikkaukset, yleinen 
heikko talouskehitys, toimintamenojen, joista erityisesti erikoissairaanhoidon menojen 
kasvu, uudet velvoitteet sekä väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeiden kasvu. 
 
Vuosina 2014 - 2017 vuosikate on kattanut poistot. Vuonna 2018 tilikauden tulos oli  
alijäämäinen 0,9 milj. €. Taseen yli-/alijäämätilillä oli vuoden 2018 tilinpäätöksessä  
16,7 milj. €. Kaupungin tilikauden tulokset vuosina 1997 - 2018 ovat olleet seuraavat 
(alla oleva kuvio): 
 

 
 
Talouden tunnusluvuista tuloslaskelman osalta, jos vuosikate kattaa poistot, alijäämää 
ei synny ja talous on kirjanpidollisesti tasapainossa. Pidemmällä aikavälillä vuosikat-
teen tulisi kattaa sekä nettoinvestoinnit että lainojen lyhennykset, jotta talous olisi myös 
rahoituksen näkökulmasta tasapainossa ja velkaantuminen ei jatkuisi. 

Työmarkkinat 2012 2013 2014 2015 2016 

Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä, 31.12. 4 971 4 867 4 635 4598 4600 

Yrityskanta 1 067 1 182 1 165 1172 1158 

Työssäkäyvien henkilöiden osuus 18 - 74-vuotiaista, % 31.12. 61,6 60,9 59,3 59,3 59,5 

Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12. 26,2 26,7 26,7 27,5 28,0 

Työttömyysaste, % 7,9 9,2 11,2 9,7 8,9 

Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä 
yhtä työllistä kohti 31.12. 

 
1,41 

 
1,46 

 
1,51 

 
1,53 

 
1,53 

Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä 31.12 6 071 5 969 5 881 5765 5766 

Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus, % 31.12. 61,7 61,2 59,2 58,8 58,4 

Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12. 9,7 9,6 9,5 8,9 8,3 

Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12. 29,2 29,7 29,2 29,7 30,1 

Palvelualojen työpaikkojen osuus, % 31.12. 59,8 59,3 59,8 59,7 59,6 

Muiden toimialojen/toimialoiltaan tuntemattomien työpaikkojen 
osuus, % 31.12. 

 
1,3 

 
1,4 

 
1,5 

 
1,7 

 
2,0 

Alkutuotannon työpaikkojen lukumäärä 480 466 440 411 381 

Jalostuksen työpaikkojen, lukumäärä 1 451 1 446 1 355 1366 1385 

Palvelualojen työpaikkojen, lukumäärä 2 971 2 885 2 770 2745 2742 

Muiden toimialojen/toimialoiltaan tuntemattomien työpaikkojen 
lukumäärä 

 
69 

 
70 

 
70 

 
78 

 
92 
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Kaupungin nettoinvestoinnit ovat olleet vuosina 2000 - 2018 yhteensä 134,3 milj. €,  
n. 7,1 milj. € vuotta kohti. Tulorahoituksen määrä on vastaavasti ollut 76,3 €, noin 4 
milj. €/vuosi. Vuosina 2010 - 2018 nettoinvestoinnit ovat olleet 81,3 milj. €, noin 9 milj. € 
vuotta kohti. Tulorahoituksen määrä on ollut tällä ajanjaksolla 44,6 milj. €, noin 5 milj. 
€/vuosi. Tulorahoituksen ja nettoinvestointien vajetta on katettu pääosin lainalla. Laina-
määrä on kasvanut ko. ajanjaksolla n. 46 milj. euroa ollen vuonna 2000 9,4 milj. €, asu-
kasta kohti 667 €, vuoden 2018 tilinpäätöksessä 55,3 milj. €, 3.832 € asukasta kohti. 
 
Vuosien 2010 - 2018 aikana lainamäärä on kaupungin investointitasoon nähden heikon 
tulorahoituksen vuoksi yli kaksinkertaistunut 22,2 milj. eurosta 55,3 milj. euroon. Velka-
määrän kasvuvauhti on ollut huolestuttavan nopeaa viime vuosina. Nykyisen alhaisen 
korkotason aikana lainojen korkokustannukset ovat vielä hallittavissa. Korot eivät lähi-
aikoina todennäköisesti nouse merkittävästi, mutta jollakin aikavälillä nousua on odotet-
tavissa. 
 
Kaupunkikonsernin lainamäärä v. 2018 oli 101,3 milj. €, 7.021 €/asukas. Koko maan 
konsernilainamäärä asukasta kohti oli 6.540 €. 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus on yksi kuntalain mukaisista kriisikunnan kriteereistä; 
raja-arvo ylittyy, kun tunnusluku on > 50 %. Vuonna 2018 kaupungin suhteellinen vel-
kaantuneisuus-tunnusluku oli 79,8 prosenttia, kaupunkikonsernin 101,5 %. Koko maas-
sa kuntien suhteellinen velkaantuneisuus oli 58,6 % ja konsernitunnusluku oli 80,7 %. 
Kaupungin investointien tulorahoitusprosentti oli viime vuonna 28,8 %, konsernin 41,1 
%. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta -tunnusluku oli negatiivi-
nen, -16 milj. € (tunnusluku ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi), kaupunkikon-
sernin -15,9 milj. €. 
 
Vuosikatteen, nettoinvestointien ja poistojen suhdetta kuvataan alla olevassa kuviossa. 
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Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä on 
säädetty kuntalain 118 §:ssä. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole 
kuntalain 110 §:n mukaisesti kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää enintään 
neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 
Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä 
mainittuna ajanjaksona katetaan. 
 
Kuntalain (118 §) mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos 
 
- kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää määräajassa 
- kunnan konsernitaseeseen on kertynyt alijäämää viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 

1.000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa asukasta kohti TAI 
- kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena peräkkäisenä vuotena täyt-

täneet kaikki laissa säädetyt raja-arvot, jotka ovat: 
 

1. kuntakonsernin vuosikate on ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatii-
vinen; 

2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttíyksikköä korkeampi kuin kaikkien 
kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti; 

3. asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien 
keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla: 

4. kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia.  

 
Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kriteerit täyttyivät tuloveroprosentin (19,86 / 21,50) ja 
suhteellisen velkaantuneisuuden osalta (101,5 %). 
 
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerejä on uudistettu. 
Kriisikuntamittariston rakenne säilyy ennallaan, mutta tunnuslukuja ja niiden raja-arvoja 
on muutettu. Laki tuli voimaan 1.3.2019. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen 
kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella.  
Siihen asti sovelletaan nykyisiä kriteerejä. 
 
Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää, jos: 
- kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää määräajassa (ei muutosta nykyiseen) 
- kunnan konsernitaseeseen on kertynyt alijäämää viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 

1.000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa asukasta kohti  
(ei muutosta nykyiseen) 

 
TAI, jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena 
vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot: 
 
1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia  

(nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate), 
2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien 

painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (nykyisin 1 prosenttiyksikkö), 
3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpääpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden 

määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimää-
räisen määrän vähintään 50 prosentilla (nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin laina-
määrä), 

4. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 (nykyisin tunnuslukuna: 
suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %). 

 
Vuosien 2014 - 2017 tilinpäätökset olivat kirjanpidollisesti tasapainossa (vuosikate kat-
toi poistot), mutta vuonna 2018 alijäämää syntyi 0,9 milj. €. Rahoituksen näkökulmasta 
tasapaino on kaukana (vuosikate ei ole riittänyt nettoinvestointeihin/lainojen lyhennyk-
siin). Rahoituksen tasapaino ei ole taloussuunnittelukaudella toteutumassa johtuen 
mm. kaupungin mittavasta investointitarpeesta suhteessa tulokertymän hitaaseen kas-
vuun.  
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Kuluvan vuoden talousarvion vuosikate on 3,4 milj. € ja 5,5 milj. euron poistojen jälkeen 
tulos on alijäämäinen 2,1 milj. €. Verohallinnon tilastojen ja Kuntaliiton lokakuussa laati-
man verotulojen tilitysennusteen mukaan verotilitykset yhteensä jäävät n. 1,6 milj. €  
alle budjetoidun. Vuoden 2020 valtionosuuden kiky-leikkauksen maksatuksen aikaistus 
vuodelle 2019 lisää valtionosuuksia 0,6 milj. €. Rahoitustuotot/-kulut toteutunevat  
0,6 milj. € budjetoitua paremmin. Kaupunginvaltuusto myönsi perusturvalautakunnan 
talousarvioon lisämäärärahaa 2.160.000 €. 
 
Vuosikate asettunee n. 2,9 milj. € tasolle, mikäli käyttötalouden toimintakate kokonai-
suutena toteutuisi lähes talousarvion mukaisena ja muut ennusteeseen vaikuttavat teki-
jät toteutuvat. Vuosikatteen ja tilikauden tuloksen lopulliseen tasoon vaikuttavat kunta-
ryhmän kunnallisveron jako-osuuden muutokset loppuvuonna sekä käyttötalouden, eri-
tyisesti erikoissairaanhoidon menojen loppuvuoden kehitys. Mikäli käyttötalouden ylitys 
kokonaisuutena on noin prosentin luokkaa, vuosikate asettuisi 2 milj. euron tasolle. 

 
4 Kaupungin talousarvio 

 

4.1 Kaupungin visio ja strategia 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.6.2018 kaupungin strategian 2018-, 
jonka visiona on kasvava, elinvoimainen ja hyvinvoiva Lapua. Lapuan strategia tunne-
taan myös nimellä Onnen resepti. 
 
Kaupunkistrategian tavoitteena on 1) hyvinvointi, jonka mittarina on asukastyytyväi-
syys, 2) väestönkasvu, 3) työpaikkaomavaraisuus, jonka mittarina ovat lisääntyvät työ-
paikat ja 4) talouden tasapaino. 
 
Hyvinvointia mitattiin asukastutkimuksella, jonka toteutti Taloustutkimus. Tutkimukses-
sa asukkaat arvioivat eniten kokonaistyytyväisyyteen vaikuttavaksi vahvuudeksi: 
 
- Voin hyvin asuessani Lapuan kaupungissa. 
 
Asukkaiden näkökulmasta muita Lapuan vahvuuksia olivat: 
 
- Lapua on minulle turvallinen asuinpaikka, 
- Olen tyytyväinen käyttämiini Lapuan kaupungin palveluihin, 
- Lapualta on mahdollista löytää minua kiinnostava asumisvaihtoehto, 
- Lapualla on riittävästi tekemistä vapaa-ajalle, 
- Mielestäni Lapua on kaupunki, jossa lasten ja nuorten on hyvä kasvaa. 

 
Strategian mukaisen talouden tasapainon saavuttamiseksi kaupungin johtoryhmä laati 
10 kohdan toimenpideohjelman. Ohjelmaa on valmisteltu/valmistellaan osana normaa-
lia toimintaa ja muutosesityksiä on tehty/tehdään juoksevasti. Toimenpideohjelman ta-
voitteena on saada käyttötalous tasapainoon ja kaupungin lainamäärien kasvu hallin-
taan pidemmällä tähtäimellä.  
 
Kaupunkistrategian mukaisia toimintatapoja ovat osallistaminen, avoimuus ja nopeus, 
kokeileva innovointi, verkostoituminen, yksilöllinen kohtaaminen sekä kannustava ja  
innostava ilmapiiri. 
 
Strategian yhteydessä määriteltiin myös konkreettisia toimenpiteitä, jotka tukevat vision 
ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toimenpiteiden toteuttaminen on edennyt  
ripeästi. 
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Strategian vahvuuksiin perustuvia strategisia lupauksia ovat: 
 
- kaikille sopivaa asumista 
- turvallinen tulevaisuus 
- tänään hyviä ja huomenna vielä parempia 
- liikuttavaa tekemistä 
- tekevälle töitä, työlle tekijöitä 
- terveet kasvu- ja oppimisympäristöt 
- yritys tunnissa ja palvelut puolessa 
- innostavaa yhteistyötä onnistuen. 
 
Strategian ytimenä on tuoda hyviä uutisia Lapualta kohti kasvavaa, elinvoimaista ja  
hyvinvoivaa Lapuaa huomioiden se, mikä on parasta asukkaille, yrittäjille ja henkilös-
tölle. Strategian viestimiseksi julkaistaan kahdesti vuodessa Lapuan kaupungin tiedo-
tuslehti nimeltään Hyviä Uutisia Lapualta. 
 

4.2 Henkilöstö 
 
Strategian mukaiset linjaukset toimenpiteiksi henkilöstöön liittyen eli parasta henkilös-
tölle ovat: 

 
- Osaamisen kehittäminen ja monipuolinen hyödyntäminen, 
- Prosessien kehittäminen ja digitalisointi, 
- Kehityskeskustelut ja henkilöstötyytyväisyys. 

  
Henkilöstön työssä jaksamiseen liittyen kiinnitetään huomiota myös työhyvinvointiin  
sekä lomasuunnitteluun sekä sijaisjärjestelyihin. Työhyvinvointiohjelma on hyväksytty 
syksyllä 2019. Työhyvinvointiohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutumiseen kiinni-
tetään huomiota vuoden 2020 aikana. 
 
Osana strategiaa toteutetun henkilöstötutkimuksen tulokset ovat toimineet perustana 
toteutetuille henkilöstöhyvinvoinnin kehittämistoimille ja työhyvinvointiohjelmalle.  
Henkilöstötutkimuksen perusteella merkittävimmiksi kehityskohteiksi nousivat henkilös-
tön hyvinvointiin panostaminen ja tiedonkulun lisääminen.  
 
Kaupungin ohjeistusten päivittämistä ja uusien ohjeiden laatimista jatketaan myös vuo-
den 2020 aikana. Ohjeistuksilla on merkitystä erityisesti henkilöstön tasapuolisen koh-
telun turvaamisessa. Henkilöstökoulutuksissa tullaan edelleen painottamaan sisäisiä 
koulutuksia. Esimieskoulutuksia jatketaan vuoden 2020 aikana. Esimiesiltapäivät pide-
tään 4 kertaa vuodessa kulloinkin kahtena erillisenä ajankohtana. 
 
Kaupungin palveluista poistuu lähivuosina merkittävä määrä henkilöstöä eläköitymisen 
kautta. Tarkkoja vuosipoistumia ei etukäteen kyetä arvioimaan, koska eläköityminen 
tapahtuu yksilökohtaisen valinnan perusteella 63 ja 68 ikävuosien välillä. Vuosina 2017 
ja 2018 kaupungin palveluksesta on eläkkeelle siirtynyt noin 30 henkilöä vuosittain ja 
vuonna 2019 eläkkeelle siirtyneiden määrä on todennäköisesti samalla tasolla. Tämä 
tarkoittaa, että noin neljä prosenttia kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä eläköityy 
vuosittain. 
 
Työn tekeminen muuttuu ylipäänsä tällä hetkellä nopeasti, mikä vaatii myös Lapuan 
kaupungilta toimintatapojen muutoksia. Sekä työajan käsite että ajatus työstä ovat 
muutoksessa. Tämä on huomioitava erityisesti rekrytoinneissa, kun uudet sukupolvet 
ovat siirtymässä työmarkkinoille.  
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Eläköityminen antaa mahdollisuuden tarkastella tehtäviä ja tarvittavaa osaamista tule-
vaisuuden tarpeet ja henkilöstön vähentämistavoitteet huomioiden. Säästömahdolli-
suuksien löytäminen tässä yhteydessä edellyttää mahdollisuutta tapauskohtaisesti arvi-
oida sitä, voidaanko palvelua tosiasiallisesti supistaa, rekrytoida sisäistä tai ulkoista  
hakua käyttäen tai voidaanko palvelu hankkia ostopalveluna. Ratkaisuja on välttämä-
töntä arvioida kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta huolehtien kuitenkin henkilöstön 
työhyvinvoinnin säilymisestä. 
 
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä pyritään vähentämään hakemalla aktiivisesti vaih-
toehtoisia ratkaisuja pidentää työuria myös työkyvyn heiketessä. Kaupunki on hyväk- 
synyt varhaisen reagoinnin toimintamallin, jolla pyritään aikaisessa vaiheessa puut-
tumaan ja reagoimaan esim. pitkittyviin sairauslomiin. Lisäksi käytössä on mukautetun 
työn malli, jolla pyritään tukemaan henkilöstön paluuta työhön sairauden estäessä te-
kemästä omaa työtään. Työterveyshuollon kanssa tiiviissä yhteistyössä etsitään ratkai-
suja työntekijän työkyvyn heiketessä, näitä voivat olla mm. työtehtävien muuttaminen, 
osatyökyvyttömyyseläke, osasairauspäiväraha. 
 
Tehtävien vaativuuden arviointiprosessi KVTES-sopimusalalla on ollut käynnissä koko 
alkuvuoden 2019 ja prosessi on tarkoitus loppuunsaattaa vuoden 2019 syksyllä. Tekni-
seen sopimukseen perustuva tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän uudistamistyö 
on alkanut keväällä 2019 ja se on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2020 alkupuolis-
kolla. Henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteiden määrittelytyö aloitetaan loppu-
vuonna 2019 ja on tarkoitus saattaa loppuun vuonna 2020. 
 
Vuosien 2020 - 2022 aikana määräaikaista henkilöstöä (ml. sijaiset) palkataan ainoas-
taan, mikäli se on palvelutuotannon toteuttamisen kannalta välttämätöntä ja mikäli palk-
kaamiselle on olemassa laissa tarkoitettu perusteltu syy. Henkilöstön rekrytointitarvetta 
arvioitaessa on pyrittävä ennakoimaan myös mahdollisen sote-ratkaisun vaikutukset 
kaupungin tuottamiin palveluihin ja sitä kautta henkilöstöresursseihin. 
 

5 Talousarvion tuloslaskelma 
 

5.1 Käyttötalous 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa 2019 hallintokunnille annettavat vuoden 2020 
talousarvion laadintaohjeet, joissa käyttötalouden raamiksi asetettiin enintään vuoden 
2019 talousarvion toimintakate vähennettynä mm.: 
 
- toiminnallisista tai muista muutoksista johtuvat taloudelliset hyödyt, myöntämättömät 
täyttöluvat / henkilöstövähennykset / vaikutus henkilöstömenoihin yms. lainsäädännön 
tai muiden tekijöiden johdosta toimintamenoja vähentävät tekijät. Lomarahaleikkaukset 
päättyvät, mikä on huomioitu lautakuntien talousarvioraamissa vuonna 2020. Lisäksi 
perusturvalautakunnan toimintakatteen talousarvioraamia on korotettu oman toiminnan 
osalta 0,7 milj. € ja erikoissairaanhoidon osalta 0,3 milj. € verrattuna vuoden 2019 alku-
peräiseen talousarvioon. 
 
Vuoden 2020 talousarviossa lautakuntien talousarvioesitysten toimintakate yhteensä 
on 85,1 milj. €, asetettua raamia n. 0,7 milj. euroa suurempi johtuen perusturvalauta-
kunnan toimintamenojen kasvusta ja siitä johtuvasta lisämäärärahatarpeesta kuluvana 
ja ensi vuonna. Toimintakate kasvaa vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrat-
tuna 2 milj. €, 2,5 %. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2,16 milj. € lisämäärärahan perus-
turvalautakunnan talousarvioon vuodelle 2019; lisämääräraha huomioiden toimintakate 
ei kokonaisuutena kasva muutettuun talousarvioon verrattuna. 
 



16 
 

Käyttötalouden toimintamenot ovat 98,2 milj. €, 2,2 milj. €, 2,3 % suuremmat kuin  
vuoden 2019 alkuperäisen talousarvion menot, muutettuun verrattuna samalla tasolla. 
 
Henkilöstömenoissa on varauduttu 1,5 % sopimuskorotuksiin. Varaus on yhteensä  
n. 0,7 milj. € ja se on budjetoitu keskitetysti kaupunginhallituksen talousarvioon. Loma-
rahat on varattu täysimääräisenä vuodelle 2020. 
 
On välttämätöntä jatkaa talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja toimenpideohjelmaa 
hillitsemään käyttötalouden toimintakatteen kasvua, jotta talouden alijäämä ei kasva 
hallitsemattomasti ja tulorahoitus riittää paremmin investointien rahoittamiseen. 
 

Toimintamenot 2019-2020

TOIMIELIN TA 2019 TA 2020 Muutos Muutos % % toiminta-

menoista

Keskusvaaliltk 38 000 0 -38 000 0,0

Kaupunginvaltuusto 76 000 76 000 0 0,0 0,1

Tilintarkastus 34 000 34 000 0 0,0 0,0

Kaupunginhallitus 9 779 000 5 000 700 -4 778 300 -48,9 5,1

Sivistyslautakunta 24 955 600 25 281 500 325 900 1,3 25,7

Perusturvaltk 50 242 900 52 294 300 2 051 400 4,1 53,2

Ympäristöltk 290 400 307 700 17 300 6,0 0,3

Tekninen lautakunta 10 613 500 15 213 200 4 599 700 43,3 15,5

Toimintamenot yhteensä 96 029 400 98 207 400 2 178 000 2,3 100,00  
 

Toimintatuotot ovat 13,1 milj. euroa, 0,1 milj. € suuremmat kuin vuoden 2019 talous- 
arviossa. 
 

Toimintatulot 2019-2020

TOIMIELIN TA 2019 TA 2020 Muutos Muutos % % toiminta-

tuloista

Keskusvaaliltk 35 000 0 -35 000 0,0

Kaupunginvaltuusto 0 0 0 0,0

Tilintarkastus 0 0 0 0,0

Kaupunginhallitus 867 100 903 900 36 800 4,2 6,9

Sivistyslautakunta 2 137 700 2 108 400 -29 300 -1,4 16,1

Perusturvaltk 4 520 900 4 628 100 107 200 2,4 35,3

Ympäristöltk 105 700 105 700 0 0,0 0,8

Tekninen lautakunta 5 301 400 5 357 500 56 100 1,1 40,9

Toimintatulot yhteensä 12 967 800 13 103 600 135 800 1,0 100,0  
 
Talousarvion 2020 käyttötalouden nettomenot eli toimintakate on 85,1 milj. €, 2 milj. € 
suurempi vuoden 2019 talousarvioon verrattuna, perusturvalautakunnan talousarvioon 
myönnetty 2,16 milj. € lisämääräraha huomioiden lähes samalla tasolla. 
 



17 
 

Toimintakate 2019-2020

TOIMIELIN TA 2019 TA 2020 Muutos Muutos % % toiminta-

katteesta

Keskusvaaliltk -3 000 0 -3 000 0,0

Kaupunginvaltuusto -76 000 -76 000 0 0,0 0,1

Tilintarkastus -34 000 -34 000 0 0,0 0,0

Kaupunginhallitus -8 911 900 -4 096 800 -4 815 100 -54,0 4,8

Sivistyslautakunta -22 817 900 -23 173 100 355 200 1,6 27,2

Perusturvaltk -45 722 000 -47 666 200 1 944 200 4,3 56,0

Ympäristöltk -184 700 -202 000 17 300 9,4 0,2

Tekninen lautakunta -5 312 100 -9 855 700 4 543 600 85,5 11,6

Toimintakate yhteensä -83 061 600 -85 103 800 2 042 200 2,5 100,0

 
 

5.2 Kunnallisvero 
 
Kaupungin tuloveroprosentti korotettiin vuodelle 2018 21,00 %:sta 21,50 %:iin kaupun-
gin vuosien 2018 – 2020 mittavat investointitarpeiden vuoksi. Vuoden 2020 talousarvio 
on laadittu nykyisen tuloveroprosentin mukaan.  
 
Lapuan kunnallisveron maksuunpano verovuodelta 2018 oli 43,9 milj. €. Vuoden 2017 
lopulliseen verotukseen verrattuna kunnallisveron määrä kasvoi 2,78 %, tuloveropro-
sentin korotus huomioiden kasvu oli 5,2 %. Kunnallisveroa tilitettiin kaupungille 42,4 
milj. euroa vuonna 2018. Kuluvan vuoden tilitysarvio on Kuntaliiton lokakuun ennusteen 
mukaan 44,3 milj. €, 1,2 milj. € alempi kuin kuluvan vuoden talousarvioon budjetoitu 
määrä. 
 
Kuntaliiton 9. lokakuuta päivitettyä verotilitysarviota on käytetty pohjana talousarvion 
valmistelussa. Vuoden 2020 kunnallisveron tilitysmääräksi on ennustettu 46,4 milj. €. 
Veroperustemuutosten on ennakoitu vähentävän kunnallisveron tuottoa 0,8 milj. € 
vuonna 2020. 
 

5.3 Yhteisövero 
 
Vuonna 2018 yhteisöveroa tilitettiin 2,3 milj. €. Vuoden 2019 yhteisöveron tilitysmää-
räksi on ennakoitu 2,3 milj. €. Vuodelle 2020 on budjetoitu 2,4 milj. €.  

 
5.4 Kiinteistövero 

 
Vuonna 2020 kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: 

 
-  yleinen 0,93 - 2,00 % (lain 11 §) 
-  vakituiset asuinrakennukset 0,41 - 1,00 % (lain 12 §) 
-  rakentamattomat rakennuspaikat 2,00 - 6,00 (lain 12 a §) 
-  muut asuinrakennukset 0,93 - 2,00 % (lain 13 §) 
-  yleishyödylliset yhteisöt 0,00 - 2,00 % (lain 13 a §) 
-  voimalaitokset 0,93 - 3,10 % (lain14 §). 
 
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero on korotettu vuoden 2019  
4 prosentista 6 prosenttiin vuodelle 2020. 
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Tuulivoimapuistoja, joiden tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10 megavolttiampeeria ja 
ne on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, käsitellään voimalaitoksina ja verote-
taan yleisen kiinteistöveroprosentin sijaan voimalaitosprosentin mukaan. 
 
Vuoden 2020 kiinteistöveron tuotoksi on budjetoitu 3 milj. €. Kiinteistöveroprosentit 
vuonna 2020 ovat seuraavat: 
 

 Verotusarvo v. 2019 Kiinteistövero % Veron tuotto,  
laskennallinen 

Vakituinen asuinrakennus 316.729.098 0,45 1.425.326 

Muu kuin vak. asuinrakennus 8.961.093 1,05 94.091 

Yleishyödyllinen yhteisö 6.122.575 0,00  

Tuulivoimalaitokset 5.119.446 3,10 158.703 

Rakentamaton rakennuspaikka 392.347 6,00 23.541 

Yleinen kiinteistövero 129.507.520 1,05 1.359.829 

Yhteensä 466.842.079  3.053.643 

 
5.5 Valtionosuudet 

 
Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuu-
desta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuudesta. Vuonna 
2020 veroperustemuutoksista johtuva verotulojen menetys erotetaan peruspalvelujen 
valtionosuudesta erilliseksi eräksi (veromenetysten kompensaatio). Uudistus yksinker-
taistaa järjestelmää ja lisää valtionosuuksien läpinäkyvyyttä. Lapuan vuoden 2020 ve-
romenetysten kompensaatio on 0,8 milj. €, kaikkiaan kompensaatiot vuosilta 2010 -
2020 ovat yhteensä 6,9 milj. €. 
 
Vuonna 2020 kuntien valtionosuudet kasvavat poikkeuksellisen paljon muun muassa 
seuraavista tekijöistä: kiky-sopimukseen liittyvä valtionosuuden leikkauksen pienenty-
minen 264 milj. euroa; kustannustenjaon tarkistus 102 milj. euroa; indeksikorotus  
(2,4 %) 166 milj. euroa. Kuntien tehtävien lisäyksiin liittyen valtionosuutta korotetaan  
36 milj. euroa. 
  
Kiky-sopimukseen liittyvän valtionosuusleikkauksen osuuden maksatusta on päätetty 
kuitenkin aikaistaa vuodelta 2020 maksettavaksi jo vuonna 2019, mikä kasvattaa 0,6 
milj. eurolla Lapuan valtionosuutta vuonna 2019 ja vastaavasti alentaa vuonna 2020. 
 
Vuoden 2020 valtionosuusarviot perustuvat Kuntaliiton 14.10.2019 julkaisemiin tietoi-
hin. Valtionosuuden määrä tarkentuu, kun tarkistetut tiedot ovat käytettävissä joulukuun 
lopulla. Lopullisesta valtionosuuden määrästä saadaan tieto vasta joulukuussa 2020. 
 

5.6 Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos 
 
Vuoden 2020 talousarvion vuosikate on 4,9 milj. euroa ja poistot 6,5 milj. €, joten tili-
kauden tulos on 1,6 milj. € alijäämäinen. Poistojen lopulliseen määrään vaikuttaa vuo-
den aikana toteutuvien investointien euromäärä, mikä selviää tilinpäätöksen laatimisen 
yhteydessä. 
 
Vuoden 2020 talousarvio ja suunnitelmavuodet ovat lähtökohtaisesti tuloksen osalta 
alijäämäisiä. Talouden tasapaino on asetettu tavoitteeksi kaupungin strategiassa. Kau-
pungin toimintojen läpikäyminen ja palvelutason tarkastelu on käyttötalousmenojen 
kasvun hillitsemiseksi välttämätöntä. 
 
Käyttötalouden osalta on laadittu vuonna 2018 erillinen toimenpideohjelma, jolla hae-
taan toiminnallisia muutoksia ja kustannussäästöjä vuodesta 2019 alkaen. 
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5.7 Rahoitussuunnitelma 
 
Rahoitussuunnitelma osoittaa, miten kunnan menot rahoitetaan. Tulorahoitus eli vuosi-
kate ja investoinnit sekä muut pääomamenot/-tulot kootaan yhteen laskelmaan. Jos tu-
lorahoitus ei riitä menoihin, rahoitustarve katetaan lainanotolla ja/tai kassavaroja vä-
hentämällä. 
 
Vuoden 2020 vuosikate on 4,9 milj. €, mikä on tulorahoituksen osalta kaupungin inves-
tointivara ensi vuonna. Kaupungin investoinnit, jotka ovat nettona 17,5 milj. €, rahoite-
taan osaksi tulorahoituksella (vuosikate) ja pääosin lainalla. Vuosikatteen ja investointi-
tason epäsuhdan vuoksi lainamäärä kasvaa talousarviossa n. 12,5 milj. €. Kokonaislai-
namääräksi muodostuu 85,2 milj. €, n. 5.900 € asukasta kohti vuoden 2020 lopulla. 
 

5.8 Investointimenot  
 
Vuonna 2020 kokonaisinvestoinnit ovat 19,1 milj. € ja investointien rahoitustulot 1,6 
milj. € eli nettoinvestoinnit ovat 17,5 milj. €. 
 
Rakennusinvestointeihin on varattu 11,4 milj. €, liikenneväyliin 1,7 milj. €, kiinteisiin ra-
kenteisiin ja laitteisiin 0,8 milj. €, vesihuoltolaitoksen menoihin 1,3 milj. € ja kalustohan-
kintoihin 2,2 milj. €. Maa-alueiden ostoihin on budjetoitu 0,8 milj. € ja myyntituloiksi sa-
ma summa, vaihtoihin sekä tulona että menona 0,8 milj. €. 
 
Rakennusinvestoinneissa suurin kohde on Liuhtarin koulun loppurahoitus, varaus n. 6 
milj. € vuodelle 2020. Myös Ritavuoren koulun rakentaminen jatkuu vuonna 2020, mää-
rärahaa on varattu 3,5 milj. €. Investointiohjelmaan sisältyy lisäksi lukuisia muita pie-
nempiä saneerauskohteita, mm. terveyskeskukseen 0,2 milj. €, Tiistenjoen kouluun 0,2 
milj. €, varaus alakoulujen pienempiin remontteihin 0,1 milj. € ym. varauksia vuoden ai-
kana tuleviin rakennusten korjaustarpeisiin. 
 
Liikenneväyliin varattuihin määrärahoihin sisältyy mm. Ritavuoren 6-alueen katuja ja 
kevyen liikenteen väylää, varaus liikennejärjestelyihin 0,4 milj. €. Katujen peruskorjauk-
siin on varattu 0,45 milj. €, täydennysrakentamiseen 0,1 milj. €, päällystyksiin 0,15 milj. 
€ sekä sadevesiviemäröintiin 0,4 milj. €. 
 
Investointiosan vuosien 2021 ja 2022 investointikohteet ja niiden rahoitus päätetään 
vuosittain ko. talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Rahoituksellisesti tuleva vuosi 
on vielä haasteellinen, koska alakoulujen rakentaminen jatkuu vuonna 2020 ja nostaa 
investointitason väistämättä korkeaksi. Liuhtarin ja Ritavuoren kouluinvestoinnit ir-
taimistoineen ovat yhteensä 10,7 milj. € vuonna 2020. Mittavat investointitarpeet suh-
teessa kaupungin tulorahoitukseen merkitsevät edelleen lainamäärän kasvua ja rahoi-
tuksellista epätasapainoa. Suunnitteluvuosina tulorahoituksen ja nettoinvestointien 
suhde on saatava paremmin vastaamaan toisiaan, jotta lainamäärän kasvua voidaan 
hillitä. 
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TULOSLASKELMAOSA

VARSINAINEN TOIMINTA TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 M uut. TS 2021 TS 2022

esitys % 1 000 1 000

 + Toimintatuotot 12 881 790 12 884 240 12 684 800 12 858 100 1,4 13 060 13 310

  + Valmistus omaan käyttöön 389 170 347 242 283 000 245 500 245 245

 - Toimintakulut 90 387 561 92 791 685 96 029 400 98 207 400 2,3 101 157 103 878

TOIMINTAKATE -77 116 601 -79 560 203 -83 061 600 -85 103 800 2,5 -87 852 -90 323

Kunnallisvero 43 334 860 42 420 146 45 500 000 46 500 000 2,2 47 500 48 900

Kiinteistövero 2 884 593 3 014 126 3 000 000 3 000 000 0,0 3 000 3 000

Yhteisövero 2 467 944 2 343 117 2 700 000 2 400 000 -11,1 2 500 2 500

 + Verotulot yhteensä 48 687 397 47 777 389 51 200 000 51 900 000 1,4 53 000 54 400

 + Valtionosuudet 36 480 779 35 853 420 36 200 000 38 600 000 6,6 38 600 39 400

Rahoitustuotot ja -kulut

 + Korkotuotot 16 770 30 530 20 000 20 000 0,0 20 20

 + Muut rahoitustuotot 209 122 389 701 120 000 120 000 0,0 120 120

 - Korkokulut 444 959 376 997 1 000 000 600 000 -40,0 700 800

 - Muut rahoituskulut 33 191 34 662 70 000 70 000 0,0 70 70

VUOSIKATE 7 799 318 4 079 177 3 408 400 4 866 200 42,8 3 118 2 747

 - Suunnitelmapoistot 4 987 049 4 994 085 5 500 000 6 500 000 6 700 6 800

Satunnaiset tuotot ja kulut

 + Satunnaiset tuotot

 - Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 2 812 270 -914 908 -2 091 600 -1 633 800 -3 582 -4 053

 +/-Poistoeron muutos

 +/-Varausten muutos

 +/-Rahastojen muutos 0 0

TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 812 270 -914 908 -2 091 600 -1 633 800 -3 582 -4 053  
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RAHOITUSOSA

TP 2017 TP 2018 TA 2019 VARSINAINEN TOIMINTA TA 2020 TS 2021 TS 2022

JA INVESTOINNIT 1 000 1 000

Tulorahoitus

7 799 318 4 079 177 3 408 400 Vuosikate 4 866 200 3 118 2 747

-738 399 -484 996 0 Tulorahoituksen korj.erät yht.

7 060 919 3 594 181 3 408 400 Tulorahoitus yhteensä 4 866 200 3 118 2 747

Investoinnit investointitaso

-10 297 780 -14 333 068 -22 245 000 Käyttöomaisuusinvestoinnit -19 120 000 -9 311 -6 209

411 603 147 636 0 Rahoitusosuudet investointeihin 0 1 300 1 300

1 006 635 1 428 222 1 300 000 Käyttöomaisuuden myyntituotot 1 600 000 0 0

-8 879 543 -12 757 211 -20 945 000 Investoinnit netto -17 520 000 -8 011 -4 909

VARSINAINEN TOIMINTA

-1 818 624 -9 163 030 -17 536 600 JA INVESTOINNIT, netto -12 653 800 -4 893 -2 162

Rahoitustoiminta

62 500 62 500 62 000 Antolainojen vähennys 62 000 62 37

Antolainojen lisäys 0 0 0

62 500 62 500 62 000 Antolainojen muutokset 62 000 62 37

-5 482 394 -6 132 394 -8 600 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 500 000 -9 700 -10 700

5 000 000 14 000 000 26 000 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 21 000 000 14 500 12 800

2 000 000 0 Lyhytaik. lainojen muutos 0 0 0

1 517 606 7 867 606 17 400 000 Lainakannan muutokset 12 500 000 4 800 2 100

Muiden pitkäaik. velkojen muutos 0 0 0

Pitkäaik.saamisten muutos 0 0 0

1 580 106 7 930 106 17 462 000 Rahoitustoiminta yhteensä 12 562 000 4 862 2 137

-238 518 -1 232 924 -74 600 Vaikutus maksuvalmiuteen -91 800 -31 -25

1 156 225 2 682 957 Muut maksuvalmiuden muutokset

917 707 1 450 034 Kassavarojen muutos

TUNNUSLUVUT

14 494 14 427 14 371 Asukasluku 14 380 14 400 14 450

-5 321 -5 515 -5 780 Toimintakate, €/asukas -5 918 -6 101 -6 251

-1 3 4 Toimintakate, muutos, % 2,5 3,2 2,8

17 14 13 Toimintatuotot/toimintakulut, % 13,1 8,8 12,9

3 359 3 312 3 563 Verotulot, €/asukas 3 609 3 681 3 765

538 283 237 Vuosikate, €/asukas 338 217 190

613 884 1 457 Investoinnit, netto, €/as 1 218 556 340

79 29 15 Investointien tulorahoitus, % 25,5 38,9 56,0

47 424 55 291 72 691 Lainakanta, milj. euroa 85 191 89 991 92 091

3 272 3 832 5 058 Lainakanta, €/asukas 5 924 6 249 6 373
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INVESTOINTIOSA
TA 2019 TA 2020

1 000 € 1 000 €

Kiinteä omaisuus Menot -1 390 -1 690

Tulot 1 300 1 600

Netto -90 -90

Rakennusinvestoinnit Menot -15 580 -11 441

Tulot 0 0

Netto -15 580 -11 441

Liikenneväylät Menot -1 655 -1 707

Tulot

Netto -1 655 -1 707

Muut kiinteät rakenteet Menot -944 -758

ja laitteet Tulot

Netto -944 -758

Vesihuoltolaitos Menot -1 635 -1 290

Tulot

Netto -1 635 -1 290

Kalustohankinnat Menot -1 041 -2 234

Tulot 0 0

Netto -1 041 -2 234

Investoinnit yhteensä Menot -22 245 -19 120

Tulot 1 300 1 600

Netto -20 945 -17 520

Talousarvion sisältämistä investointikohteista on jäljempänä tässä talousarviokirjassa

yksityiskohtainen erittely  
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6 Talousarvion sitovuus ja seuranta 
 

6.1 Käyttötalous 
 
Kaupunginvaltuusto päättää lautakuntien määrärahat ja tuloarviot toimielintasolla (poik-
keus: erikoissairaanhoidon määräraha on sitova). Nettobudjetointiyksiköiden määrära-
ha on menojen ja tulojen erotus eli toimintakate. Talous- ja hallintojohtaja tai talous-
päällikkö voivat tehdä talousarvion määrärahojen teknisiä siirtoja. 
 
Nettobudjetointiyksikköjä ovat: 
 
Lautakunta Yksikkö 
 
Kaupunginhallitus Projektit, työllisyystyöt 
Tekninen lautakunta Koko toimielin 

 

6.2 Investointiosa 
 

Kaupunginvaltuusto  rakennusinvestointien loppusumma 
 liikenneväylien loppusumma 
 muut kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä, josta  

erikseen urheilu- ja ulkoilualueet, vesihuoltoinves- 
tointien loppusumma 

 
Tekninen lautakunta edellisten hankekohtainen jako 
 
Sivistyslautakunta urheilu- ja ulkoilualueiden hankekohtainen jako 
 
Kaupunginvaltuusto lautakuntakohtainen kalustohankintojen loppusumma 
 
Lautakunnat kalustohankintojen hankekohtainen jako 
 
Kaupunginvaltuusto muut investoinnit hankekohtaisesti  
 
 

6.3 Tuloslaskelma 
 
Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotu-
lot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut. 
 

6.4 Rahoitusosa 
 
Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat pitkäaikaisten lainojen lisäys ja antolainojen  
lisäys. 
 

6.5 Käyttösuunnitelmat 
 
Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunnat hyväksyvät talousarvion käyttösuunni-
telmat kaupunginhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. 
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6.6 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 
 
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden aika-
na kolmannesvuosittain. Mahdollisista ylitysuhista on raportoitava kaupunginhallituksel-
le välittömästi ja samalla esitetään korjaustoimenpiteet budjetin ylitysuhan välttämisek-
si. Raportissa palvelualueet esittävät tavoitteiden toteutumisen seurantaan perustuvan 
käsityksensä niiden toteutumisesta koko talousarviovuoden aikana. 
 
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista sekä henkilöstömäärän ja palkkausmenojen 
kehitystä seurataan lisäksi kuukausiraporttien avulla. Ylitysuhista ja toimenpiteistä nii-
den torjumiseksi on raportoitava välittömästi kaupunginhallitukselle muulloinkin kuin 
kolmannesvuosiraportin yhteydessä. 
  

7  Kaupunginvaltuuston asettamat yleiset periaatteet 
 

7.1 Maksujen yleiset periaatteet 
 
Siltä osin kuin kaupunginvaltuusto ei ole erikseen vahvistanut joidenkin maksujen  
perusteita, lautakuntien tulee vahvistaa maksujen perusteet kulloinkin voimassa olevan 
lainsäädännön mahdollistamalla tavalla. 
 
Lautakuntien tulee vuosittain tarkistaa maksujen määrät ja tehdä tarvittaessa kustan-
nustason muutosta vastaavat tarkistukset. 
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      Kaupunginhallitus 
Hallintokeskus 

 
Vaalit 
Kaupunginvaltuusto 
Tilintarkastus 
Kaupunginhallitus 
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 TALOUSARVIO  

TA 2019  TA 2020 

 VAALIT  

   

35 000 TOIMINTATUOTOT  

-38 000 TOIMINTAKULUT  

-3 000 TOIMINTAKATE  
 

 
  

 TALOUSARVIO  

TA 2019  TA 2020 

 KAUPUNGINVALTUUSTO  

   

 TOIMINTATUOTOT  

-76 000 TOIMINTAKULUT -76 000 

-76 000 TOIMINTAKATE -76 000 
 
  
 

 TALOUSARVIO  

TA 2019  TA 2020 

 TARKASTUSLAUTAKUNTA  

   

 TOIMINTATUOTOT  

-34 000 TOIMINTAKULUT -34 000 

-34 000 TOIMINTAKATE -34 000 
 
 
 
  

 TALOUSARVIO  

TA 2019  TA 2020 

 KAUPUNGINHALLITUS  

   

867 100 TOIMINTATUOTOT 903 900 

-9 779 000 TOIMINTAKULUT -5 000 700 

-8 911 900 TOIMINTAKATE -4 096 800 
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Kaupunginhallitus  
Hallintokeskus 
 
Yleistä 
 

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii hallintokeskus, joka huolehtii 
 
- hallintopalveluista, oikeudellisista palveluista, keskusarkiston hoidosta, painatus- 

ja tulostuspalveluista 
- henkilöstöhallintopalveluista 
- talouspalveluista 
- ruoka- ja tilapalvelut siirtyvät tekniseen keskukseen 1.1.2020  
- elinkeino- ja kehittämispalveluista 
- tietohallintopalveluista 
- konsernihallintoon liittyvistä tehtävistä sekä muista yleishallinnon tehtävistä. 

 

Hallintopalvelut 
 
Palvelukuvaus 

 
Hallintopalveluissa hoidetaan mm. kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen 
toimikuntien valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät. Hallintopalvelut tukevat 
ja avustavat muita hallintoyksiköitä mm. asianhallintajärjestelmän käytössä. Lisäksi 
hallintopalvelut hoitavat tiedotustehtäviä, konsernihallintoon liittyviä tehtäviä, antaa oi-
keudellista palvelua kaupungin hallintoyksiköille ja konserniyhtiöille. Hallintopalvelui-
hin on keskitetty hallinto-, arkistointi- ja henkilöstöhallintotehtävät, vaalien ja kansan-
äänestysten järjestelytehtävät, työllistämiseen liittyviä hallintotehtäviä sekä painatus- 
ja tulostuspalvelut. 

 
Palvelun kehittäminen   
 

Talousarviovuosi 2020 
 
Hallintopalvelut tukee toiminnallaan kaupungin organisaatioiden, henkilöstön sekä 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimintaa. Kaupungin toimintatapoja ke-
hitetään ja yhtenäistetään koko kaupunkia koskevilla ohjeistuksilla ja voimassaolevien 
ohjeistusten päivityksillä. 
 
Kaupungin henkilöstön työviihtyvyyteen kiinnitetään huomiota mm. mittaamalla työ-
tyytyväisyyttä säännöllisesti. Esimieskoulutuksia pidetään säännöllisesti. Kaupungin 
strategian mukaisesti yksikön toiminnan ydintehtävät arvioidaan uudelleen ja toiminta 
organisoidaan siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin tämän päivän vaatimuksiin. 
Kaupungin arkistot pyritään saamaan entistä enemmän digitaalisiksi ja paperiarkistot 
käydään läpi laadittavan arkistointisuunnitelman pohjalta. 
 
Kehityskeskustelujen käymiseen sekä tehtävänkuvausten päivittämiseen annetaan 
ohjeistusta. Päivitettyjen tehtävänkuvausten avulla koko kaupungin tasolla viedään 
läpi työn vaativuuden arviointi.  
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Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Hallintopalveluiden prosesseja kehitetään hyödyntäen sähköisiä järjestelmiä ja kunta-
laisia palvellaan myös sähköisten järjestelmien avulla. Siirrytään kohti paperitonta 
toimistoa, arkistoinnissa painotetaan digitaalista muotoa ja toiminnassa huomioidaan 
muutenkin ympäristöystävällisyys. 
 
Hallintopalvelut valmistautuu toimittamaan vuonna 2021 kuntavaalit. 
 

Tavoitteet  
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Hallintokeskuksen toiminnan 
uudelleenorganisointi 

Kaupungin tukipalvelut kootaan yhteen ja hallintokes-
kukseen perustetaan johtoryhmä. Toiminta käynniste-
tään organisaatiouudistuksen jälkeen. 

 

Kriteerit henkilökohtaiseen 
lisään ja erillislisään 

Määritetään yhtenäiset kriteerit henkilökohtaisen lisän 
ja erillislisän myöntämiseen koko kaupungin tasolle. 

 

Tiedonohjaussuunnitelman 
laatiminen 

Laaditaan tiedonohjaussuunnitelma, jonka pohjalta 
kaupungin arkistot käydään läpi. 

 

Hankinta- ja sopimusasioiden 
kehittäminen 

Kaupungin hankinta- ja sopimustoimintatapoja jalkau-
tetaan ohjeistamalla ja kouluttamalla. 

 

 

ICT-palvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

 IT-yksikkö vastaa kaupungin fyysisestä ICT-ympäristöstä. Palvelu sisältää ulkoiset 
tiedonsiirtoyhteydet ja sisäisen hallintoverkon. Hallintoverkkoon kuuluu palvelinympä-
ristö, fyysiset ICT-laitteet (työasemat, tulostimet, puhelimet) installointeineen, tietotur-
van järjestäminen ja palvelinten varmuuskopiointi sekä tiettyjen pääohjelmistojen päi-
vityspalvelu. Myös käyttäjien tekninen tuki kuuluu osaston toimintaan. Palvelinympä-
ristö pidetään jatkuvassa toimintakunnossa (24/365).  

 
Palvelun kehittäminen  
 

 Talousarviovuosi 2020 
  
 Ulkopuolinen palveluntarjoaja on tehnyt analyysin Lapuan kaupungin IT-ympäristöstä. 

Selvityksessä esitettyjä kehittämiskohteita ja parannusehdotuksia pannaan täytän-
töön. Riskitasoa pyritään edelleen pienentämään. IT-analyysissä todettu henkilöstön 
aliresursointi aiheuttaa tällä hetkellä sen, että osaston voimavarat ovat käytössä vain 
välttämättömän päivittäisen työnteon turvaamiseen. Toiminnan kehittämiseen ei ole 
riittävästi henkilöresursseja ja niitä pitää lisätä, jotta toiminnan kehittäminen on mah-
dollista. 

 
 Ohjelmistojen ylläpitomaksut nousevat vuosittain noin kymmenen prosenttia, mikä ai-

heuttaa painetta määrärahojen lisäämiseen. Vuoden 2019 aikana tehtyä Windows7-
koneiden päivityksiä Windows10-käyttöjärjestelmään jatketaan vuoden 2020 aikana. 
Päivitystä on jatkettava erityisesti siksi, että sote-valmisteluiden päätyttyä päivitettä-
vien konemäärä on kaksinkertaistunut. 
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Kaupungin verkon palomuurilaitteiston päivittäminen uudempaan on ajankohtainen 
vuoden 2020 aikana. Tarkoituksena on saada koko kaupunki yhden kahdennetun  
palomuurin taakse, yhdistämällä nykyiset koulupuolen ja hallintopuolen palomuurit 
yhdeksi palomuuriksi. 

  
 Verkon liikenne on vähentynyt loppusyksystä 2019, kun kaupunki on siirtynyt IP-

puhelinten käytöstä kokonaan mobiilipäätelaitteiden käyttöön. Verkon VLANittaminen 
(Virtual Local Area Network) oli suunnitelmissa vuoden 2019 aikana, mutta resurssi- 
pulan vuoksi suunnittelua jatketaan vuodelle 2020. Työn suunnittelu ja osaksi myös 
toteutus tullaan teettämään ulkopuolisella asiantuntijalla.  

 
 Tietotekniikan käytön ohjeistusta pyritään kehittämään niin, että käyttäjät olisivat  

paremmin tietoisia webin uhista, niiden torjunnasta ja samalla tietoturvan tärkeydestä. 
Palvelukeskusten pääkäyttäjäverkostoa on syytä ajanmukaistaa ja vahvistaa. 

 
 Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 

 
 Talousarviovuosina kehittämistyötä jatketaan. Sekä taloudellisia että henkilöresurs- 
 seja tarvitaan lisää, mikäli palvelun tasoa halutaan parantaa ja turvata toiminnan jat-

kuvuus ja palveluiden saatavuus. Käyttäjien ohjeistusta lisätään sekä uhkien havait-
semisen että myös oikean ensitorjunnan osalta. IT-analyysissä esiin tullut tuottavuus-
työkalujen vaihtoehtojen selvittäminen tehdään vertailemalla eri vaihtoehtoja ja teke-
mällä niistä laskelmat. Tämä aiheuttaa palvelukeskusten talousarvioihin lisäkustan-
nuksia, koska tuottavuustyökaluja koskevat ratkaisut perustuvat käyttäjäpohjaiseen 
kuukausilaskutukseen. 

 
Tavoitteet  

 
Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Verkon ja palvelinten palvelukyky Ajassa mitattuna vähintään 99 %  

Konekierto ja palvelimet  
Työasemat 

3 - 6 vuotta 
5 - 8 vuotta 

 

Pääohjelmistot Käytössä viimeisimmät versiot  

Kaupungin intranetin rakentaminen Rakennetaan kaupungille intranet, josta löy-
tyy mm. kaupungin ohjeet, lomakkeet ja jota 
voidaan käyttää tiedonjakamisen kanavana. 

 

Vastuualueiden määrittäminen Määritetään IT-yksikön työntekijöille vastuu-
alueet, joista vastuuhenkilöt vastaavat. 

 

Mobiilipäätelaitteiden hallinta Kaupungin mobiilipäätelaitteet otetaan keski-
tettyyn hallintaan. 

 

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen Kaupungin ICT-ympäristö ja kokonaisarkki-
tehtuuri kuvataan. 

 

 
Tunnusluvut  

 
 Tp 2016 Tp 2017 TA 2018 TA 2019 Tot 2019 

Palvelimia 23 26 24 23  

Työasemia 433 470 433 480  

Ohjelmistoja 80 80 82 82  
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Talouspalvelut 
 
Palvelukuvaus 

 
Talouspalveluissa hoidetaan keskitetysti kaupungin kirjanpito, palkanlaskenta, osto- ja 
myyntireskontran hoito, ostolaskujen sähköinen kierrätys ja maksuliikenne sekä koko 
kaupunkia koskevan talousarvion/-suunnitelman ja tilinpäätöksen valmistelu ja koonti, 
kaupungin kokonaistalouden suunnittelu, seuranta ja raportointi, konsernitilinpäätös ja 
konsernihallintoon liittyviä tehtäviä sekä kaupungin rahoitus- ja sijoitusjärjestelyt. 

 
Palvelun kehittäminen  
  

Talousarviovuosi 2020 
 
Talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain ja toiminnal-
listen ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain. Kolmannes- 
vuosiraportit annetaan tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Talouden seurantaa, rapor-
toinnin sisältöä ja ulkoasua kehitetään yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Selvitetään 
markkinoilla olevien taloushallinnon raportointityökalujen/-ohjelmistojen käyttöönottoa 
yhdessä tietohallinnon kanssa. 
 
Talouspalvelujen toimintojen kehittämisen painopisteenä on edelleen sähköisten järjes-
telmien hyödyntäminen. Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisoh-
jelman ns. Kuntatieto-ohjelman vaatimiin taloustiedon raportointia koskeviin muutoksiin 
valmistaudutaan osallistumalla koulutuksiin, selvittämällä muutostarpeet kirjanpidon  
tiliöintien ja tietojen keräyksessä sekä tietojärjestelmissä. Muutokset tietojärjestelmissä 
toteutetaan vaiheittain järjestelmätoimittajan mahdollistamassa aikataulussa. Tilastoin-
nin muutos/käyttöönotto alkaa talousarviotietojen osalta vuodesta 2020 ja muilta osin  
vuoden 2021 alusta. 
 
Finvoice 3.0 -uudistus eurooppalaisen standardin mukaisten laskujen vastaanotta-
miseksi vaatii ohjelmistopäivitykset ostoreskontraan ja laskutukseen. Uudistus tulee 
voimaan 1.4.2020. 
 
Taloushallinnon ohjelmistoon Pro Economica Premiumiin on tuotettu lisää toiminnalli-
suuksia, joissa voidaan hyödyntää Excel-taulukkolaskentaa. Selvitetään näiden ominai-
suuksien hyödyntämisen mahdollisuuksia. 
 
Palkkatiedot on ilmoitettu tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Tulorekisteri korvaa nykyisin 
mm. Verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavia 
vuosi-ilmoituksia. Tulorekisterin tietojen oikeellisuus ja tarkistukset vaativat palkkasih-
teereiden resursseja. Henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan osalta järjestetään tarvit-
taessa lisäkoulutusta ja laaditaan ohjeistusta esimiehille Populus-ohjelmistojen  
käytöstä.  
 
Palkkasihteerit siirtyvät henkilöstöpäällikön alaisuuteen 1.1.2020.  
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Kehitetään edelleen taloushallinnon prosesseja hyödyntäen sähköisiä järjestelmiä.  
Taloushallinnossa pyritään ennakoimaan mahdollinen maakunnallisen kuntayhtymän tai 
valtakunnallisen sote-palvelujen järjestelyjen vaikutus toimintojen järjestelyissä. 
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Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Taloushallinnon ohjelmistot 
ajan tasalla 

Ohjelman päivitys taloustilastoinnin muutoksen 
vuoksi; testaus 
Finvoice 3, ohjelmistopäivitykset 
Excel-taulukkolaskenta / taloushallinnon ohjelmisto/ 
selvitetään uusien ominaisuuksien hyödyntäminen  
Selvitetään markkinoilla olevien taloushallinnon 
raportointityökalujen/-ohjelmistojen käyttöönotto-
mahdollisuuksia yhdessä tietohallinnon kanssa. 

 

Valmius kuntien taloustieto-
raportoinnin muutoksiin 
(Kuntatieto-ohjelma) 

Tilikarttojen, palveluluokitusten ym. läpikäynti,  
automaation/tietojärjestelmien muutostarpeiden 
selvitys ja ohjelmistopäivitykset.  

 

Palkanlaskentaan liittyvien 
prosessien tehostaminen ja 
yhtenäistäminen 

Ohjelman käyttöä tukeva ohjaus ja koulutus esimie-
hille tarpeen mukaan raporttien ym. ominaisuuksien 
hyödyntämiseksi 
Käydään läpi palkanlaskentaan ja esimiesten rooliin 
liittyviä henkilöhallinnon prosesseja ja ohjeistusta. 
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Elinkeino- ja kehittämispalvelut 

 
Kehittämispalveluihin kuuluu elinkeinopalvelut, liike- ja toimitilavuokraus (sekä mat-
kailuyrittäminen) ja markkinointi. Kehittämispalvelut-yksikkö toimii suoraan kaupun-
ginjohtajan alaisuudessa. Kehittämispalveluissa työskentelevät elinkeinotoimenjoh-
taja, yhteyspäällikkö ja johdon assistentti. 
 
Väestönkasvu edellyttää sitä, että Lapua on houkutteleva kaupunki asukkaille ja 
yrityksille. Toimenpiteet #parasta asukkaille ja #parasta yrittäjille edellyttävät tekojen 
lisäksi Lapuan pito- ja vetovoimatekijöiden monimuotoista ja -kanavaista markkinoin-
tia. Sekä uusien potentiaalisten asukkaiden tulomuuton lisäykseen että nykyisten 
asukkaiden lähtömuuton vähennykseen voidaan osaltaan vaikuttaa some-markki-
noinnin lisäämisellä ja sosiaalisen median sisällöntuotannon ja markkinoinnin kas-
vattamisella. Tavoitteena on myös asukkaiden laajamittaisempi osallistaminen 
markkinointiin veto- ja pitovoimatekijöistä. 
 
Työpaikkaomavaraisuudella tavoitellaan yritysten lukumäärän ja työpaikkojen luku-
määrän kasvua Lapualla ja sitä kautta työpaikkaomavaraisuuden lisääntymistä. 
Kaupungin tehtävänä on luoda kilpailukykyiset olosuhteet yrittäjyyden ja elinkeino-
elämän kehittymiselle ja yritysten kasvulle. 
 
Strategiassa toimenpiteinä on yrityskannan lisäämiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät 
toimenpiteet, riittävän teollisuustonttivarannon turvaaminen, yhteisrekrytointikam-
panjat työperäisen maahan- ja maassamuuton lisäämiseksi sekä täsmäkoulutus 
osaavan työvoiman lisäämiseksi. Lisäksi strategiassa on #parasta yrittäjille, jolla tar-
koitetaan toimenpiteitä yrittäjämyönteisen ilmapiirin kehittämiseksi. 
 
Kaupunkimarkkinoinnin keskiössä on asiakaslupauksemme ”Hyviä uutisia Lapualta” 
ja visiomme on olla kasvava, elinvoimainen ja hyvinvoiva kaupunki. 
 

Palvelukuvaus 
 

Lapuan kaupungin elinkeinotoimen keskeisiä palveluita ovat: 
 

 neuvontapalvelut, kuten esimerkiksi 

 

o aloittavan yrittäjän palvelut yhteistyössä Uusyrityskeskuksen kanssa 

o toimivan yrittäjän palvelut 

o omistajanvaihdospalvelut yhteistyössä E-P:n Yrittäjien kanssa 

o rahoitus- ja investointineuvonta yhteistyössä Finnveran ja pankkien kanssa 

o kansainvälistymispalvelut yhteistyössä Viexpon kanssa 

 

 kaupungin omien toimitilojen vuokraus ja yksityisten tilojen esillä pitäminen 

 infotapahtumien ja koulutusten järjestäminen 

 hankkeiden hyödyntäminen, informointi ja neuvonta 

 seminaaritapahtumien järjestäminen ja messutapahtumiin osallistuminen  

 uutiskirjeet ja muu tiedotus. 
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Lapuan kaupungin markkinointiviestinnän keskeisiä tehtäviä ovat myönteisen julki-
suuskuvan kehittäminen kaupungin strategian mukaisesti, kampanjoiden toteuttami-
nen, tiedotuslehden julkaisu, some-kanavien sisällöntuotannon kasvattaminen sekä 
muu markkinointiviestintä. 
 
Lapuan kaupungin sataprosenttisesti omistaman Lapuan Kehitys Oy:n toiminta on 
organisoitu uudelleen ja päätoiminen toimitusjohtaja on aloittanut tehtävässään 
1.11.2019. Kehitysyhtiön tehtävänä on luoda puitteet yritysten taloudellisen aktivi-
teetin kasvulle ja kehittymiselle, uusien yritysten sijoittumiselle Lapualle ja yrittäjä-
myönteiselle ilmapiirille. 

 
Tavoitteet vuodelle 2020  
 

Elinkeinotoimi 
 

Tavoite Toimenpiteet Mittari 

Toimivien yritysten olemassa-

olon ja kasvun edistäminen, 

uusien yritysten syntyminen ja 

työpaikkojen lisääminen 

Tehokkaat elinkeinotoimen neuvonta-

palvelut yhteistyössä Lapuan Kehitys 

Oy:n kanssa sekä yhteistyöverkoston 

tehokas hyödyntäminen 

Kertojen määrä/v  

Yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja 
houkutteleva ympäristö yrityk-
sille 

Kehittämistoimenpiteet ELPO 2020  
-kyselyn tulosten perusteella 

ELPO-tulokset 

Aamiaistilaisuudet yrittäjille Aamupalatilaisuuksien järjestäminen ja 

info/koulutus yrityksiä kiinnostavista 

aiheista 

Väh. 2 tilaisuutta/v 

osanottajia 

väh. 15/tilaisuus 

Hankintatapahtuma yrittäjille Vuoden alussa hankintatapahtuma, 

jossa avataan Lapuan kaupungin han-

kintoja vuonna 2020 

osanottajia  

väh. 40/tilaisuus 

 
Markkinointiviestintä 

 

Tavoite Toimenpiteet Mittari 

Asukasluvun myönteinen kehi-

tys  

Lapuan pito- ja vetovoimatekijöiden 

markkinointi eri keinoin ja välinein  

yhteistyössä eri toimijoiden ja sidos-

ryhmien kanssa 

Väestönkasvu-% 

Brändiuudistus Visuaalisen ilmeen ja pääviestin 
päivitys 

 

Asiakaslähtöiset verkkosivut,  
oikea-aikainen viestintä 

Verkkosivu-uudistus  

Some-kanavien ja niiden sisäl-
löntuotannon kasvattaminen 

Some-markkinoinnin suunnitelman 
päivitys, aktiivisten päivittäjien lisäys, 
sisällöntuotannon kasvattaminen  

FB, Twitter, Insta-
gram: kävijä- ja seu-
raajien lisäys-%  

Viestintäsuunnitelma ja -ohjeet  Viestintäsuunnitelman ja -ohjeen päivi-
tys, viestintäringin toteutus 

 

Kuntalaiset markkinoijiksi Asukkaiden osallistaminen markkinoin-
tiin veto- ja pitovoimatekijöistä 

Väh. 4 tilaisuutta/v, 
väh. 2 kyselyä/v 

Kampanjat, mm. tulomuuton ja 
tonttikaupan aktivointi 

Kampanja(t), messuosallistuminen, 
suorakampanjoiden lisäys, somemark-
kinointi 

Lisäys-% 
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Sivistyskeskus 
 

 

Sivistyslautakunta 
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  TALOUSARVIO  

TA 2019  TA 2020 

 SIVISTYSLAUTAKUNTA  

   

2 137 700 TOIMINTATUOTOT 2 108 400 

-24 955 600 TOIMINTAKULUT -25 281 500 

-22 817 900 TOIMINTAKATE -23 173 100 
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Sivistyslautakunta 

 

Yleishallinto 

 
Palvelukuvaus 
 

Lapuan kaupungin sivistyskeskuksen yleishallinto vastaa sivistyslautakunnan toimi-
alaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Toimialaan 
kuuluvat seuraavat palvelut: Sivistyskeskuksen yleishallinto, aamu- ja iltapäivätoiminta, 
varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, erityisopetus, lukiokoulutus, musiikkiopis-
ton opetus, kansalaisopiston opetus, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut 
ja nuorisopalvelut. Henkilöstöä yleishallinnossa on neljä: sivistysjohtaja, opetuspäällik-
kö, varhaiskasvatuspäällikkö ja hallintosihteeri. 

 
Palvelun kehittäminen  

  
Talousarviovuosi 2020 
 
-     Sivistyspalvelujen toimenpideohjelman täytäntöönpano kaupungin               

       strategiaan pohjautuen 
 
-     Uusien kasvatus- ja oppimisympäristöjen kalustaminen 
- Ohjaus-/johtamisjärjestelmän kehittäminen/uudistaminen opetuspuolella sekä yh-

teistyön kehittäminen, varhaiskasvatus, perusopetus, kulttuuritoimi, liikunta- ja nuo-
risotoimi 

- Yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatus/opetus/sosiaalitoimi kesken 
- LAPE-hankkeen ja Ohjaamo-hankeen hyödyntäminen lasten ja nuorten palvelui-

den järjestelyissä 
- HyTe/SoTe-palveluiden järjestämisen huomioiminen 

 
 Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 

 
-   työskentely-ympäristöjen parantaminen jatkuu 
-   päiväkotien ja koulujen peruskorjaukset/uudisrakentaminen etenevät erillisten  

     päätösten mukaisesti 

 
Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Turvataan säädösten ja valtuuston pää-
tösten mukaiset resurssit palveluyksiköille 

Käyttösuunnitelma  

 
Varhaiskasvatuspalvelut 
 

Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen opetuksen, kasvatuksen ja hoi-
don muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatusta ohjaa 
varhaiskasvatuslaki (540/2018), jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatuk-
seen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Varhaiskasvatus on merkittävä osa suoma-
laista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Esi-
opetus, jota säätelee perusopetuslaki, järjestetään pääosin varhaiskasvatusyksiköissä. 
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Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät ole oppivelvollisuusikäisiä, sekä sitä 
vanhemmat lapset, milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin 
järjestetty. Varhaiskasvatusta tarjotaan Lapualla kaupungin kuudessa päiväkodissa 
(Alanurmo, Kissankello, Mustikka/Tiistenjoki, Liuhtari, Jokilaakso, Päiväranta/ Kauha-
järvi), 7 ryhmäperhepäiväkodissa (Mylläri, Hannu, Kerttu, Kultahippu, Tiistenjoki, Vaah-
tera, Karpalo), perhepäivähoitajan kotona, neljässä yksityisen palveluntuottajan yksi-
kössä (Sylipaikka, Marjapulla, Mimilii, Touhula Merihevonen) sekä avoimena varhais-
kasvatuksena. Avoin varhaiskasvatus on toimintamuoto, joka palvelee niitä perheitä, 
jotka ovat valinneet lapsilleen kotihoidon. Toiminta toteutetaan kiinteänä leikkikerhotoi-
mintana sekä avoimena olohuone -toimintana. 
 
Varhaiskasvatuksessa toiminnan lähtökohtana on kiinteä kasvatusyhteistyö huoltajien 
kanssa. Varhaiskasvatusta järjestettäessä toimitaan monialaisessa yhteistyöverkostos-
sa, jolla mahdollistetaan jokaisen lapsen kasvu ja kehitys lapsen edun mukaisesti. 
 
Lapuan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on päivitetty vastaaman 
varhaiskasvatuslain asettamia tavoitteita ja otettu käyttöön 1.8.2019. Paikalliset perus-
teet ovat linjassa valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kanssa. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen järjestäjää oikeudelli-
sesti velvoittava määräys.  
 
Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen kysyntään on pystytty vastaamaan jatkamalla ti-
lapäisiä järjestelyjä satelliittiesiopetus-/päiväkotiryhmillä. Perhepäivähoitajapalvelujen 
määrä on hieman laskenut ja uusien perhepäivähoitajien rekrytoinnin kohdentaminen 
on haasteellista. Vuorohoito on keskitetty päiväkoti Kissankelloon.  
 
Hyvinvoiva, varhaiskasvatuksen perustehtävään sitoutunut henkilöstö, yhdessä esi-
miestensä kanssa, tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta. Lasten ja huoltajien osalli-
suutta vahvistetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti sekä var-
haiskasvatuksen että esiopetuksen toiminnan suunnittelussa. 

 
Päiväkoti 
 
Palvelukuvaus 
 

Päiväkodeissa toiminta järjestetään pienryhmätoimintana. Perusopetuslain mukaista 
esiopetusta järjestetään päiväkodeissa pääsääntöisesti niille lapsille, jotka tarvitsevat 
esiopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatusta. 

 
Palvelun kehittäminen 
 

Talousarviovuosi 2020 
 
Varhaiskasvatuspalvelun kysynnän määrä ja tämänhetkinen palvelurakenne edellyttä-
vät nykyisten tilaratkaisujen tarkastelua tavoitteena kustannus-tehokkaammat yksiköt. 
Pyrkimyksenä on kehittää palveluverkostoa siten, että siitä syntyy lapsen näkökulmasta 
ehyt ja joustava varhaiskasvatuksen ja oppimisen polku. Palveluverkon tilaratkaisuilla 
myötävaikutetaan myös henkilöstön välisen yhteistyön toteuttamiseen sekä palvelujen 
tehokkuuteen.  
 
Varhaiskasvatuksen kausiluontoisiin vaihteluihin vastataan kustannustehokkaasti henki-
löstöliikkuvuudella, joustavilla sijaisjärjestelyillä ja varhaiskasvatuspaikkojen keskittämi-
sellä. Päiväkodeilla ja perhepäivähoidossa on sijaisjärjestelyissä käytössä kolme kiertä-
vää varahenkilöä. 
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Varhaiskasvatuslaki (540/2018) säätää päiväkodeissa työskentelevän henkilöstön  
ammattinimikkeistä. Nimikemuutokset tehdään päiväkodin kasvatushenkilöstölle sekä 
muulle avustavalle henkilöstölle vastaaman lain mukaisia nimikkeitä. Lastentarhanopet-
tajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen opettajaksi, lastenhoitajan nimike muute-
taan varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi sekä avustavan henkilöstön nimikkeet muute-
taan varhaiskasvatuksen ryhmäavustajaksi. 
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijoita. Las-
ten kehityksen ja oppimisen pulmiin tulee puuttua jo varhaisessa vaiheessa, jotta niihin 
pystytään vastaamaan ja vaikuttamaan ajoissa. Varhaiskasvatuksessa on yhä enem-
män erityistä tukea ja apua tarvitsevia lapsia ja lapsiperheillä on entistä enemmän 
haasteita arjessa. Lasten ja perheiden haasteet näyttäytyvät hyvin vahvasti varhaiskas-
vatuksen arjessa, jolloin varhaiskasvatuksen erityisopettajien resurssia, tukea, työpa-
nosta ja ammatillista osaamista tarvitaan yhä enemmän. Lisäämällä varhaiskasvatuk-
sen erityisopettajaresurssia (3 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa > 4 varhaiskasva-
tuksen erityisopettajaa) pystymme vastaamaan jokaisen lapsen tarvitsemaan tukeen 
kehityksen ja oppimisen pulmissa ja panostamaan varhaiseen puuttumiseen. 

 
Suunnitelmavuodet 2021- 2022 
 
Uusien päiväkotipaikkojen rakentaminen alueelle, joka nivoutuu joustavasti koulun yh-
teyteen ja on oleellinen osa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rakenteellista muu-
tosta ja palveluverkon kehittämistä.   
 

Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Varhaiskasvatus palveluver-
koston kehittäminen  

Uuden päiväkotiyksikön rakentaminen 
 

 

Johtajuuden kehittäminen Alueellisen johtamisjärjestelmän jalkauttaminen ja 
kehittäminen 

 

 
Tunnusluvut 
 

 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Toimintapäivät, maksimikapasiteetti 74 536 93 412 84 960 84 960 

Hoitopaikat (rakenteellinen) 308 386 360 360 

  
 Toimintapäivät maksimikapasiteetilla on laskettu n. 242 päivällä/vuosi. 

 
Perhepäivähoito 
 
Palvelukuvaus 
 
 Perhepäivähoitoon sisältyy ryhmäperhepäiväkodissa sekä perhepäivähoitajan omassa 

kodissa toteuttama varhaiskasvatus.  
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Palvelun kehittäminen  
 
 Talousarviovuosi 2020 

 
Perhepäivähoidon palvelukokonaisuuden säilyttämisessä ja kehittämisessä pyritään ta-
kaamaan palvelun laatu ja saatavuus. Ryhmäperhepäivähoidon palveluverkkoa kehite-
tään kohti pysyvyyttä sekä toimintakykyisiä ja taloudellisesti tehokkaita yksiköitä. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Laadukkaan perhepäivähoidon säilyttäminen tasavertaisena varhaiskasvatuksen palve-
lumuotona.  
 

Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Perhepäivähoidon sisällön 
laadullinen kehittäminen 

Varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen käy-
tännössä pedagogisen ohjauksen avulla. 
 
Johtamisjärjestelmän uudistamisen myötä perhe-
päivähoitajan aseman parantaminen varhaiskas-
vatusmuotona 

 

 
Tunnusluvut 
 

 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito     

Toimintapäivät, maksimikapasiteetti 17 600 17 380 17 600 17 600 

Hoitopaikat (rakenteelliset) 80 79 80 80 

Perhepäivähoito, hoitajan oma koti     

Toimintapäivät, maksimikapasiteetti 39 600 28 820 33 660 32 670 

Hoitopaikat (rakenteelliset) 180 131 153 148,5 

 
  Toimintapäivät maksimikapasiteetilla on laskettu 220 päivällä/vuosi.  

 
Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli 
 
Palvelukuvaus 
 
 Kotihoidon tukea voidaan myöntää perheille heti vanhempainrahakauden tai sen jäl-

keen pidetyn isäkuukauden päätyttyä. Kotihoidon tuki on vaihtoehtona kunnalliselle 
varhaiskasvatukselle. 
 
Kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen jatkuu nykymuodossaan toistaiseksi.  
Lasten yksityisen hoidon tuella lapsen hoito voidaan järjestää vanhemman tai muun 
huoltajan osoittamalla hoidon tuottajalla. Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea per-
he, jolla on alle kouluikäinen lapsi tai lapsia, joka/ jotka ei ole kunnallisen varhaiskasva-
tuksen piirissä. Perhe ei voi samanaikaisesti saada yksityisen hoidon tukea eikä koti-
hoidon tukea. 
 
Palveluseteli myönnetään perhepäivähoitoon, ryhmäperhepäiväkotiin tai päiväkotiin. 
Varhaiskasvatuksen palveluseteli on harkinnanvarainen vaihtoehto lapsen varhaiskas-
vatuksen järjestämiseen. Perheillä ei ole palveluseteliin subjektiivista oikeutta.  
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Palvelun kehittäminen  
 
 Talousarviovuosi 2020 

 
Kotihoidon tuen kuntalisä on käytössä toistaiseksi. Palvelusetelillä tuotettu palvelu va-
kiinnutetaan tavoitetasoon (noin 30 %). 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Yhteistyökäytäntöjä ylläpidetään ja kehitetään kunnallisten ja yksityisten varhaiskasva-
tuspalvelujen kesken.  

 
Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Varhaiskasvatuksen palvelu-
rakenteen vakiinnuttaminen 
 

Palveluseteli kattaa 25 - 30 %:n koko varhais-
kasvatuspalvelun kokonaisuudesta 

 

 
Tunnusluvut Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Kotihoidon tuki / perheitä 218 163 180 180 

Kotihoidon tuki / lapsia 328 271 300 300 

Palveluseteli / lapsia 204 197 250 250 

Kuntalisä / lapsia 223 190 200 200 

 
Perusopetus 

 
Alakoulut 

 
Lapualaisille lapsille järjestetään ikäkauden ja edellytysten mukaista perusopetusta, 
joka edistää oppilaiden tervettä kasvua, oppimista ja kehitystä. Kouluissa hankitaan 
tavoitteellisesti elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä kehitetään tervettä itsetun-
toa. Perusopetuksen aikana luodaan pohja elinikäiselle oppimiselle. Yhdessä kotien 
kanssa tuetaan oppilaiden elämänhallintataitoja sekä omien vahvuuksien löytämistä. 
Vuorovaikutustaidot kehittyvät yhteisöllisessä toiminnassa. 
 
Lapualla toimii 11 perusopetuksen alakoulua: Alanurmon koulu, Haapakosken koulu, 
Hellanmaan koulu, Kauhajärven koulu, Keskuskoulu, Liuhtarin koulu, Männikön kou-
lu, Poutun koulu, Ritamäen koulu, Ruhan koulu ja Tiistenjoen koulu. Hautasen kou-
lussa annetaan opetusta vuosiluokille 1-9. Esiopetusta järjestetään koulujen yhtey-
dessä Hellanmaan koulussa ja Keskuskoulussa.  
 
Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
erilaisin tukimuodoin ja joustavin rakentein. Erityistä tukea saavien opetusta järjeste-
tään kaikilla kouluilla. Pienryhmät on sijoitettu Keskuskouluun ja Hautasen kouluun. 
Yhteistyö huoltajien kanssa pyritään rakentamaan luottamukselliseksi vuorovaikutus-
suhteeksi monipuolisten yhteistyön avulla.  
Oppilaiden iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen toimesta Alanurmossa, Liuhtaris-
sa, Ritamäellä sekä Hautasen koululla ja Keskuskoululla. Lisäksi Kauhajärven ja Tiis-
tenjoen kouluilla järjestetään iltapäivätoimintaa yhteistyössä varhaiskasvatuksen 
kanssa. 
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Palvelun kehittäminen 

Maakunnallinen ja kunnallinen opetussuunnitelma on otettu käyttöön portaittain vuo-
sina 2016 - 2019. Uudet opetussuunnitelmat, toimintatavat, oppimisympäristöt ja halli-
tuksen kärkihankkeisiin lukeutuva digiloikka vaativat opettajien täydennyskoulutusta 
sekä panostusta resursseihin.  
 
Kehitetään edelleen oppilaskuntatoimintaa syventämään oppilaiden osallisuutta. Rin-
nalla kehitetään Lasten parlamentin toimintaa sekä oppilastiimejä jokaisessa koulus-
sa. 
 
Uusien valmistuvien alakoulujen myötä kehitetään johtamisen ja toiminnan rakenteita 
vastaamaan nykykoulun haasteita. Erityisopetus, digitaalisuus ja opettajan työn yksi-
näinen luonne ohjaavat toimintaa kohti oppivan yhteisön ajatusta. Yhteistyön lisäämi-
nen toiminnan kehittämisessä, selkeät toimenkuvat ja vastuunjaot sekä jaetun johta-
juuden kehittäminen ovat tärkeitä tavoitteita. Haastaviin tilanteisiin tarvitaan myös yh-
denmukaisia toimintamalleja. 

 
   Talousarviovuosi 2020 

- oppimisympäristöjen kehittäminen opetussuunnitelman vaatimuksia ja yhteistyön 
mahdollisuuksia lisääväksi 

- tutor-toiminnan kehittäminen pedagogisesta että erityisopetuksen näkökulmasta 
- yhtenäisen puuttumisen mallin ja huoleen havahtumisen käytänteiden luominen 
- kiusaamisen, poissaolojen ja käytöksellisten haasteiden hallitseminen 
- digitaalisuuden tarjoaminen mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa 
- yhteisopettajuuden rakenteiden lisääminen kouluissa 
- johtajuuden vahvistaminen ja tukeminen 

 Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 

- oppimisympäristöjen kehittäminen 
- yhteistyön käytänteiden vakiinnuttaminen 
- yhteisopettajuuden vahvistaminen 

- oppilaiden osallisuuden hyödyntäminen ja kehittäminen 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Oppimisympäristöjen, toimintatapo-
jen ja opetusmenetelmien kehittämi-
nen uuden opetussuunnitelman mu-
kaisesti 

Kaluston ja opetusvälineiden uusiminen ja 
ajanmukaistaminen 
Opettajien pedagoginen ja erityisopetuk-
seen liittyvä täydennyskoulutus 

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
kehittäminen 

Puuttumisen mallin kehittäminen ja käyt-
töönotto. Yhteistyön kehittäminen eri toi-
mialojen kanssa, mm. sosiaalikeskuksen. 

 
 

Yhteistyön lisääminen eri tasoilla Yhteisopettajuuden lisääminen. Yhteistoi-
minnallisen oppimisen edistäminen. Yhteis-
työn rakenteet pedagogiikan ja erityisope-
tuksen kehittämisessä. 
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Yläkoulu 
 

Yläkoulu antaa opetusta vuosiluokilla 7-9, jonka tavoitteena on oppilaan päättötodistus 
ja mahdollisuus siirtyä toisen asteen opintoihin sekä antaa oppilaalle elämässään tarvit-
tavat tarpeelliset tiedot ja taidot. Opetuksessa ja kasvatuksessa edistetään sivistystä ja 
annetaan mahdollisuus itsensä kehittämiseen monipuolisesti. Oppilaille opetetaan vas-
tuuntunnon merkitystä, omatoimisuutta ja vahvistetaan myönteisen minäkuvan synty-
mistä.  
 
Oppilaalle ja koko henkilökunnalle taataan ja turvataan turvallinen oppimisympäristö, 
johon kuuluu myös toimiva koulukuljetus. Koulu kasvattaa nuoria hyvään sosiaaliseen 
kanssakäymiseen ja suvaitsevaisuuteen.  Koulukiusaamiseen ja sen ilmiöiden eh-
käisyyn puututaan aktiivisesti. 
 
Opintomenestyksen turvaamiseksi koulussa annetaan yleistä, tehostettua ja erityistä 
tukea. Osa-aikaista erityisopetusta antaa 2 kokoaikaista erityisopettajaa ja erityisluo-
kanopetusta 4 kokoaikaista erityisluokanopettajaa. Oppilaanohjauksen kautta oppilaan 
omaa oppimisympäristöä ja käsitystä tulevasta työympäristöstä vahvistetaan.  
 
Koulun terveydenhuolto hoitaa säännölliset terveystarkastukset, opettaa terveitä elä-
mäntapoja ja säännöllistä ruokailua yhteistyössä opetuksen ja ruokapalvelun kanssa. 
Ongelmatilanteissa toimitaan aktiivisesti kotien, psykologin ja kuraattorin, -lääkärin ym. 
tahojen kanssa. 
 
Koulu osallistuu valtakunnallisiin arviointi- ja vertailututkimuksiin, joiden kautta palvelua 
voidaan kehittää. 

 
Palvelun kehittäminen  
  
 Talousarviovuosi 2020 

 
 Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan kokonaisuudessaan käyttöön kaikkien 

vuosiluokkien osalta 1.8.2020 alkaen, jolloin tuntijaon muutosten siirtymäaika on päät-
tynyt.  
 
Valinnaisaineiden tarjonta on Lapuan yläkoulussa laajalla pohjalla. Tätä tarjontaa yllä-
pidetään ja kehitetään entisestään palvelemaan tulevia uravalintoja ja harrastuneisuutta 
sekä mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa niin oman koulun kuin koko kaupungin toi-
mintaympäristöön. 
 
Oppilailla on käytössään oppilaskohtaiset tietokoneet, joiden opiskelua tukevaa käyttöä 
ja uusia toimintatapoja kehitetään opettajien ja oppilaiden koulutuksella.  
 
Yläkoulu on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa, jonka tavoitteena on liikunnallisesti 
aktiivinen koulupäivä. Toimintaa tukevina toimenpiteinä on oppilaiden osallistaminen ja 
aiheen koulutus sekä piha-alueen ja lähiliikuntapaikkojen aktiivinen käyttö. Yläkoulun 
koulupäivien rakennetta tarkastellaan edelleen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti tuke-
vaan suuntaan siirtymällä 70 minuuttisten oppituntien käyttöön 1.8.2020 alkaen. 
 
Koulukiinteistön perusparannusten ja uusien oppimisympäristöjen rakentaminen ja  
kalustamisen toteuttaminen suunnitellusti.  
 
Joustavan Perusopetuksen toiminta on vakiintunut ja sen kautta haetaan uusia käytän-
nönläheisiä opetuskäytäntöjä koko yhteisön käytettäväksi. 
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 Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 

  
 Koulussa on käytössä ajanmukainen opetusvälineistö kaikissa opetustiloissa. 

 
Koulun kiinteää varustelua uusitaan tarpeiden mukaan huomioiden vaihtoehtoiset  
oppimisympäristöt.  
 
Opetusryhmien koko pidetään tarkoituksenmukaisena ja opetustavoitteita sekä oppilai-
den tarpeita vastaavana. 
 
Liikkuva koulu sekä lukemisen lisäämisen kampanjat ovat vakiintuneita.  
 
Yläkoulu pyrkii vahvistamaan olemassa olevia kansainvälisiä yhteyksiä. 

 
Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Turvata päättötodistuksen 
saannin kautta jokaiselle 
oppilaalle pääsy toisen 
asteen opintoihin. 

Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittävällä hen-
kilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä  
seuranta.  
 

 

Oppilaan kokonaisvaltai-
sen hyvinvoinnin tukemi-
nen.  
 

Oppilaan harrastuneisuuden ja koulumotivaation tuke-
minen.  
Aktiivinen koulukiusaamiseen puuttuminen ja ennaltaeh-
käisy kasvatuskeinoin. Hyvinvointikysely ja kouluter-
veyskyselyt mittareina.  

 

Kodin ja koulun yhteistyö. 
Vanhempien kasvatus-
työn tukeminen. 

Varhainen puuttuminen ilmeneviin ongelmiin ja ongel-
mien kasaantumisen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Hyvin-
vointikysely, hyvinvointikertomus ja kaupungin strategia.  

 

 
Tunnusluvut 

 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Tuntikehys 1180,5 1167,75 1171,25 1194,17 1170,5 

yleisopetus 1026,5 1010,75 1014,25 1037,17 1013,5 

luokkamuotoinen eo 75 (100) 100 100 100 100 

yksilöllinen eo 79 (54) 57 57 57 57 

Henkilökunta      

- opetushenkilöstö 53 (45)* 53 (45)* 50 (45)* 52 (47)* 52 (47)* 

- muu henkilökunta 2 2 2 2 2 

 *) oma henkilöstö 47, yhteiset opettajat mukana 52 

 
Lukiokoulutus 
 
Palvelukuvaus 
 

Lapuan lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin yliopis-
tossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai lukion oppimäärään perustuvassa 
ammatillisessa koulutuksessa valmentava toisen asteen oppilaitos. Lapuan lukio toimii 
keväällä 2019 valmistuneissa uudis- ja peruskorjatuissa tiloissa. 
 
Lapuan lukion tehtävänä on tarjota laadukasta ja monipuolisesti painotettua lukiokoulu-
tusta. Opetuksen järjestämisessä pyritään siihen, että opiskelijoiden kurssivalinnat to-
teutuisivat mahdollisimman laajasti. Opetushenkilöstön kanssa yhteistyössä päivittäi-
sestä koulutyön sujumisesta pitävät huolen lukion opiskeluhuoltoryhmä ja opiskelija-
kunnan edustajana opiskelijakunnan hallitus. 
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Lukiokoulutuksen kannalta keskeisiä sidosryhmiä ovat Lapuan yläkoulu, Sedu Lapua, 
Lapuan kansalaisopisto, Lapuan kaupungin pääkirjasto, Lapuan musiikkiopisto, Lapuan 
kulttuuritoimi, Lapuan nuorisotoimi, Opinlakeus-verkosto ja Etelä-Pohjanmaan Urheilu-
akatemia. 

 
Palvelun kehittäminen 
 
 Talousarviovuosi 2020 

 
- seurataan aktiivisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiouudistuksen ja opetus-

suunnitelmatyön etenemistä 
- tehdään paikallista opetussuunnitelmatyötä lähilukioiden yhteistyönä 
- täydennetään uuden lukion kalusto-, opetusteknologia- ja -välinehankintoja 
- kehitetään uuden lukion toimintakulttuuria ja päivittäisen koulutyön käytänteitä  

yhdessä Sedu Lapuan kanssa 
- kehitetään henkilökunnan ja opiskelijoiden TVT-valmiuksia 
- toimeenpannaan sähköiset yo-kokeet Ylioppilastutkintolautakunnan aikataulun,  

ohjeiden ja määräysten mukaan 
- toteutetaan opiskeluhuoltotyötä opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti 
- jatketaan yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja arvioidaan yhteistyön tuloksia 
- kehitetään opiskelijakuntatoimintaa tavoitteena yhteisöllisyyden ja kouludemokratian 

lisääminen 
- jatketaan lukion markkinointityötä 
- jatketaan rehtorin ja henkilökunnan välisiä kehityskeskusteluita 

 
 Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 

 
- otetaan uusi opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2021 alkaen 
- täydennetään uuden lukion kalusto-, opetusteknologia- ja -välinehankintoja 
- arvioidaan ja arvioinnin pohjalta kehitetään uuden lukion toimintakulttuuria ja päivit-

täisen koulutyön käytänteitä yhdessä Sedu Lapuan kanssa 
- kehitetään henkilökunnan ja opiskelijoiden TVT-valmiuksia 
- toimeenpannaan sähköiset yo-kokeet Ylioppilastutkintolautakunnan aikataulun,  

ohjeiden ja määräysten mukaan 
- arvioidaan opiskeluhuoltotyön toteuttamista ja tuloksia 
- jatketaan sidosryhmäyhteistyötä ja etsitään uusia yhteistyökumppaneita ja -muotoja 
- kehitetään ja arvioidaan opiskelijakuntatoimintaa 
- arvioidaan lukiomarkkinoinnin onnistumista 
- jatketaan rehtorin ja henkilökunnan välisiä kehityskeskusteluita 

 
Tavoitteet 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Paikallinen lukion opetus-
suunnitelma valmistuu 
vuoden 2020 loppuun 
mennessä. 

- koulukohtainen LOPS-ryhmä (rehtori + aineryh-
mäedustajat) johtaa LOPS-työtä koulun tasolla ja vas-
taa työn etenemisestä 
-tehdään yhteistyötä lähilukioiden kanssa (Kauhava, 
Lappajärvi, Evijärvi, Alajärvi, Vimpeli, Kyrönmaa) 

 

50 % lapualaisista perus-
koulun 9. luokan oppilaista 
aloittaa toisen asteen opin-
not Lapuan lukiossa syksyl-
lä 2020. 

- pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja yh-
teistyössä Lapuan yläkoulun kanssa 
- jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkkinointia Opin-
lakeuden lukioiden kanssa 
- lisätään lukion näkyvyyttä paikallisella tasolla esim. 
lehtijuttujen muodossa 
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Tunnusluvut 
 

 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Opiskelijamäärä 231 216 213 230 

Tuntikehys 
- opetus 
- opinto-ohjaus 
- lukioresurssi 
- kerroinlisä 

yhteensä 

 
337,16 

9* 
57,15 
35,23 

438,54 

 
340,68 

9* 
53,48 
34,61 

437,77 

 
320 

9* 
50 
34 

413 

 
346 
10* 
52 
36 

444 

Tuntikehys/opiskelija 1,90 2,03 1,94 1,93 

Opetushenkilöstö 
- vakinaiset opettajat 
- tuntiopettajat 

(perusopetuksen opettajat, si-
vutoimiset tuntiopettajat) 

23 
19 

4 

23 
19 

4 

23 
19 

4 

23 
19 

4 

Muu henkilöstö 
- koulusihteeri 
- kuraattori 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

        * opinto-ohjauksen opetussuunnitelman mukaisten kurssien opetus sisältyy opetuksen  
           tuntimäärään, osa opinto-ohjauksen ohjauksesta (= 1ku/ohjausryhmä) sisältyy lukioresurssiin 
 

Musiikkiopistopalvelut 
 

Palvelukuvaus 
 
  Lapuan musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mu-

kaista (L 21.8.1998/633) opetusta antava lakisääteinen oppilaitos. Toimintaa ohjaa-
van valtakunnallisen opetussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on hyvän ja elin-
ikäisen musiikkisuhteen luominen. Musiikkiopiston kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 
lapset ja nuoret. Soitto- ja/tai lauluopinnot harrastuksena ohjaavat oppilasta keskit-
tyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan 
toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Musiikin opiskelun avulla oppilas voi löytää 
välineen ja väylän omalle itseilmaisulleen. Opiskelu antaa musiikkialasta kiinnostu-
neille oppilaille valmiudet hakeutua musiikkialan ammatilliseen tai korkea-asteen 
koulutukseen. Musiikkiopiston tehtävänä on myös paikallisen ja kansallisen musiik-
kikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja yhteistyö muiden musii-
kin- ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen 
yhteistyön edistäminen.  
 
Opetustarjontaan kuuluu musiikkileikkikoulutoiminta, soitinvalmennusopetus, eri 
instrumenttien soitonopetus, kamari- ja kansanmusiikin opetus, Nuottipajan ja musii-
kin perusteiden opetus, rytmimusiikin opetus ja siihen liittyvä bänditoiminta sekä va-
linnaiset opintojaksot. 
 
Soitinvalikoimaan kuuluvat jousisoittimet, puu- ja vaskipuhaltimet, piano, kitara, säh-
kökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet, harmonikka ja laulu (rytmilaulu ja klassinen).  

 
Palvelun kehittäminen  
  
 Talousarviovuosi 2020 

 
- musiikkiopisto on avoin, energinen, perinteistä mutta myös uudistumiskyvystä 

voimansa saava oppilaitos, jossa sekä oppilaat, heidän vanhempansa ja henki-
lökunta viihtyvät ja voivat hyvin 
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-  jokaiselle oppilaalle uuden opetussuunnitelman mukaisen soitinopetuksen 
opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen  

-      uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2018 alkaen ja toimintaa kehite-
tään edelleen sen vaatimaan suuntaan 

-      sähköinen oppilashallinto-ohjelma EEPOS vakiintuu edelleen henkilöstön käyt-
töön ja tulee tutummaksi oppilaille ja perheille 

-     yhteistyö oman paikkakunnan eri toimijoiden ja lähialueiden musiikkiopistojen 
kanssa  

 Vanhan Paukun yksiköiden tiivistynyt yhteistyö yhteisten teemavuosien ja 
tapahtumien myötä  

 kouluyhteistyö: 
o kulttuuriopetussuunnitelman toteuttaminen resurssien mukaan 
o soitinvalmennusopetus/soitinesittelyhetket alakouluilla 
o orkesteri-, kamarimusiikki- ja iltamusiikkikonserttien vierailut ja järjestä-

minen kouluille/-lla niiden niin halutessa 

 yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa: tarinallisten soitinesittelykonserttien 
järjestäminen päivähoidon lapsille  

 säännöllinen yhteistyö vanhusten palvelutalojen kanssa mm. pienien kon-
serttien muodossa 

- yhteistyö lähialueen musiikkiopistojen kanssa runsas ja monipuolinen konsertti-
toiminta ja musiikkitarjonta omalla paikkakunnalla 

- valtakunnallisen musiikkielämän kehityksen seuraaminen  
- kaupungin strategian sekä sivistystoimen ja musiikkiopiston toimenpideohjel-

mien mukaiset toimenpiteet  
o KV-toiminta Vanhan Paukun yksiköiden Erasmus+-hankkeen myötä 
o itsearviointikysely henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille uuteen opetus-

suunnitelmaan liittyen 
  

Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 

- musiikkiopisto on avoin, energinen, perinteistä mutta myös uudistumiskyvystä 
voimansa saava oppilaitos, jossa sekä oppilaat, heidän vanhempansa ja henki-
lökunta viihtyvät ja voivat hyvin 

- laadukkaan, monipuolisen ja korkeatasoisen opetuksen tarjoaminen lapualaisille 
lapsille ja nuorille 

- uuden opetussuunnitelman mukainen opetuksen ja toiminnan kehittyminen 
- monipuolisen orkesteri- ja yhtyetoiminnan ylläpitäminen 
- opiston kokonaisvaltainen kehittäminen itsearviointi- ja työhyvinvointikyselyjen 

tulosten pohjalta 
- yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen kaupungin eri yksiköiden ja muiden toi-

mijoiden kanssa 

 konsertit, esiintymiset, yhteiset tapahtumat, Vanhan Paukun toimijoiden yh-
teistyö yhteisten teemavuosien ja tapahtumien myötä, kulttuuriopetussuun-
nitelman toteuttaminen, soitinvalmennus/alakoulut, palvelukotiyhteistyö 

- yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen lähialueen musiikkiopistojen kanssa  
- valtakunnallisen musiikkielämän kehityksen seuraaminen ja  
- resurssit huomioiden kansainvälisen toiminnan ylläpitäminen Erasmus+-

hankkeen ja sen tuomien uusien eurooppalaisten kontaktien myötä ja uusien yh-
teistyömuotojen kehittäminen 
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Tavoitteet 
  

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Monipuolinen yhteistyö 
eri toimijoiden kanssa 

-Vanhan Paukun yksiköiden välinen yhteistyö Elementit-
vesiteemavuoden myötä ja yhteisten tapahtumien suun-
nittelu ja järjestäminen 
- Säännöllisen palvelukotiyhteistyön suunnitteleminen ja 
toteutuksen aloittaminen 
- Kansainvälinen toiminta Erasmus+-hankkeen myötä ja 
yhteistyökumppanuuksien luominen 

 

Kulttuurikeskus Van-
han Paukun yhteinen 
kansainvälistymisen 
toimenpideohjelma 

Vanhan paukun toimijoiden yhteisen, kansalaisopiston 
hallinnoiman kv-hankkeen puitteissa laaditaan yhteinen 
kansainvälistymisen toimenpideohjelma. Toimenpideoh-
jelma valmis syyskaudella 2020. Toimenpideohjelma 
tulee olemaan osa hankkeen loppuraporttia (hanke päät-
tyy kesäkuussa 2021). 

 

Toiminnan laadun 
kehittäminen  

Itsearviointikyselyn toteuttaminen 
henkilöstölle, oppilaille ja heidän vanhemmilleen ja tulos-
ten mukainen tavoitteen asettelu tuleville vuosille 

 
 

 

Tunnusluvut 

 Talouden tunnusluvut 
 
 Suuren valtionosuuden vuoksi toiminta on kaupungille edullista. 

 
 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Kulut yhteensä 751.253 727.862 734.110 785.538 720.042 

Toimintatuotot 
-maksutuotot 
-vuokratuotot (tilat) 

94.653 
90.451 
2.202 

95.263 
92.270 
2.993 

93.966 
90.563 
3.403 

97.728 
95.728 
2.000 

93.552 
- 
 

Valtionosuus 484.339 479.540 480.662 478.668 478.668 

Kaupungin osuus 172.261 153.059 159.482 209.142 147.822 

 

Annettava opetus perustuu 11.157 oppituntiin lukuvuodessa (n. 320 t/viikko).  
Em. tuntimäärä tulee käyttää valtionosuusperusteen säilyttämiseksi. 

 
 Opetuksen tunnusluvut  
 

Oppilaat 2016 2017 2018 2019 2020 

Opetustunnit 11.218 11.164 11.132 11.371 
(arvio) 

11.157 
(arvio) 

Oppilasmäärä       

Vars. oppilaat 237 239 248 259 261 

Musiikkileikkikoulu 128 120 107 113 110 

Solistiset tasosuoritukset 
(uuden opetussuunnitelman 
myötä uudistuvat Soivat 
Kokonaisuudet) 

79 63 75 85 85 
(arvio) 

Päättötodistukset      

Perustaso  
(Perusopinnot) 

21 16 18 15 15 (arvio) 

Mus.opistotaso 
(Syventävät opinnot) 

2 6 3 5 5 (arvio) 
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Taloudellisuustavoitteet 

Musiikkiopistoa johdetaan taloustavoitteet huomioiden, kuitenkaan valtionosuutta  
riskeeraamatta. Toimenpiteinä talouden tasapainoon mm. seuraavat: 

  
- hankintojen perusteellinen harkinta 
- henkilökunnan koulutuksen tuominen lähelle 
- tiloja vuokrataan ulkopuolisille ottaen huomioon oma käyttötarve 
- yhteiset opettajat lähialueen muiden musiikkiopistojen kanssa 

 
Kirjastopalvelut 
 

Kirjastolain (2017) mukaan kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestä-
minen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse tai yhteistyössä toisten 
kuntien kanssa. Kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa päätök-
sissä osana Kuntalain velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksista. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden viran-
omaisten, kirjastoalan toimijoiden ja muiden yhteisöjen kanssa.   

 
 Yleisen kirjaston tehtävät ovat: 

- tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin 
- ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa 
- edistää lukemista ja kirjallisuutta 
- tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä 

monipuoliseen lukutaitoon 
- tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimin-

taan 
- edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 

 
Edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi kunnan yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoi-
tuksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. 

 
Palvelukuvaus 

             
                 Lapuan kaupunginkirjasto tuottaa ja ylläpitää kirjasto- ja tietopalveluja Lapuan ja ympä-

ristökuntien asukkaille sekä yhteistyökumppaneille, johon kuuluvat tällä hetkellä myös 
kaikki EEPOS-kirjastokimpan 22 kirjastoa. Kirjasto tukee kaikenikäisten lukuharrastus-
ta, mediataitoja ja elinikäistä oppimista. Asukkaiden hyvinvointiin kirjasto tarjoaa virkis-
tystä ja elämyksiä. Kirjasto edistää tiedollisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien  
toteutumista. 

 
 Palvelupisteet   

 
 Kirjastolla on kolme toimintayksikköä; pääkirjasto, kirjastoauto ja Tiistenjoen sivukirjas-

to. Lukion kirjastoa hoitaa pääkirjaston kirjastosihteeri. Lukion uuteen kirjastoon on 
hankittu lainaus- ja palautusautomaatti opiskelijoita varten. 
 
Vanhusten palveluyksiköissä; Hopearinteessä, Jokilinnussa, Saarenpää-kodissa ja 
Seppämestarissa on siirtokirjakokoelmat, joita hoidetaan pääkirjastosta. Kirjaston koti-
palvelu palvelee asiakkaita, jotka eivät iän tai sairauden takia pysty itsenäisesti asioi-
maan kirjastossa. 
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Pääkirjasto on avoinna talviaikaan kuutena päivänä viikossa, yhteensä 42 tuntia.  
Kesäkuukausina (kesä, heinä, elo) kirjasto on avoinna viitenä päivänä viikossa, yh-
teensä 38 h. Infopisteen hoitaja pitää kirjaston lehtilukusalia avoinna  kesäaikana lau-
antaisin ja sunnuntaisin. Pääkirjastossa on käytössä kaksi automaattia asiakkaiden 
omatoimista lainaus- ja palautustoimintaa varten. Kirjaston lehtilukusalissa on Kelan 
toimipisteeseen kuuluva tietokone ja tulostin lomakkeiden tulostusta varten.  
 
Kirjastoauto, joka on hankittu vuonna 2001, liikennöi kaupungin eri osissa, eri päivinä ja 
osin vuoroviikoin 67 pysäkillä. Kirjastoauton reitteihin sisältyvät tavallisten pysäkkien 
ohella kaikki alakoulut, lukuun ottamatta Tiistenjoen koulua. Kirjastoautolla on pysäkit 
myös osalla päiväkodeista ja ryhmisten toimipisteiden pihapiirissä. 
 
Tiistenjoen sivukirjasto sijaitsee Tiistenjoen koululla. Kirjastoon on hankittu vuonna 
2019 lainaus- ja palautusautomaatti. 
 

Yhteistyö ja hankkeet 
 
Lapuan kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, peruskoulujen, lukion, Vanhan 
Paukun toimijoiden, Seurakuntaopisto Lapuan kampuksen, Sedun ja  muiden paikka-
kunnan oppilaitosten kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat nuorisotoimi sekä useat kau-
pungissa toimivat yhteisöt. Hankeyhteistyötä tehdään EEPOS -kirjastojen kesken.  
Eepoksen uusi lukudiblomi ”Lukuliekki” valmistui syksyllä 2019 ja on kaikkien Eepos-
alueen koulujen käytettävissä. 
 
Toinen hanke ”Vieläkin parempi EEPOS” sai 56.000 €.  Tämä hanke jatkuu vielä vuon-
na 2020. Hankkeessa tiivistetään EEPOS -kimpan yhteistyötä, parannetaan kirjastojen 
saavutettavuutta ja kansalaisten digi -osallisuutta koko Eepoksen alueella. Uusin Satu-
sirkus-hanke aloitti syksyllä 2019 ja jatkuu vuonna 2020. Tehtävään on valittu hanke-
koordinaattoriksi Sari Pasanen. 

 
Palvelun kehittäminen  
 

  Talousarviovuosi 2020 

 
- kirjaston palvelupisteet ja aukioloajat pysyvät ennallaan  
- lainaus- ja kävijämäärät pysyvät ennallaan tai lisääntyvät 
- kokoelma on monipuolinen, ajantasainen ja uudistuva 
- hankinnassa pysytään Eepos-kirjastojen laatusuosituksen tasolla 
- sähköiset e-aineistot lisääntyvät, EEPOS-kirjastoilla yhteiset lisenssit ja kokoelma 
- Eepoksen uuden lukuliekki -lukudiplomin markkinointi ja käyttöönotto eskareille, 

alakouluille ja Yläkoululle 
- kirjojen ja lehtien hankintojen kilpailuttaminen Eepos-kirjastojen kanssa 
- kirjastoauto (2001) pidetään teknisesti ja sisällöllisesti kunnossa, pysäkkejä ja 

niiden käyttäjiä seurataan, tavoitteena aktiivinen käyttö jokaisella pysäkillä 
- digiopastusta aikuisille ja senioreille 
- järjestetään kirjailijavierailuja ja tapahtumia 
- kirjastossa toimii kaksi lukupiiriä Kirjaklubi ja Äijien lukupiiri 
- yhteistyötä eri sidosryhmien mm. koulujen kanssa jatketaan aktiivisesti 
- vanhusten kirjastopalveluja kehitetään mm. ”Lahjoita lukuhetki” -kampanjalla 
- maahanmuuttajille ja muille erityisryhmille markkinoidaan kirjastopalveluja 
- aktiivisuus sosiaalisessa mediassa 
- kehitetään kansainvälistä toimintaa Erasmus-vaihdon kautta Tanskaan ja Irlantiin 
- yhteistyössä EEPOS-kirjastojen kanssa palveluja kehitetään 
- kirjaston RFID-tarroitus jatkuu 
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  Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 

 
- aktiivinen kirjaston toiminnan markkinointi, lainaus- ja kävijämäärien lisääntyminen 
-   Eepos-kirjastojen hankintojen laatusuositusten tavoitetasolle yltäminen 
- pääkirjaston, kirjastoauton ja Tiistenjoen sivukirjaston kokoelmat ovat ajantasai-

sia, laadukkaita ja monipuolisia 
- Tiistenjoen sivukirjasto ja Lukion kirjasto toimivat itsepalveluperiaatteella toimivi-

na koulukirjastoina. 
- e-aineistojen ja digitaitojen opastaminen 
- uuden kirjastoauton hankintaa valmistellaan ja suunnitellaan 

 
Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Kirjastossa on laadukas, mo-
nipuolinen, ajantasainen ja 
uudistuva aineistokokoelma 

Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on vähin-
tään 30 % kirjaston kokoelmasta ja poistot  
n. 6 % vuodessa 

 

Kirjaston aineistonhankinta on 
Eepos- kirjastojen laatusuosi-
tusten mukainen. 

Kirjastoon hankitaan vähintään 300 kirjaa/1000 
asukasta kohti. Osa kirjoista ja lehdistä hankitaan e-
aineistona yhdessä EEPOS-kirjastojen kanssa. 
Muuta aineistoa vähintään 80 kpl/1000 as vuodes-
sa. 

 

Kirjastossa on ajantasainen ja 
moderni kirjasto- ja tiedonha-
kujärjestelmä 

Kirjasto kehittää EEPOS-Finna verkkoliittymää. 
Kirjastojärjestelmänä on Axiell Aurora. 

 

Kulttuurikeskus Vanhan Pau-
kun yhteinen kansainvälistymi-
sen toimenpideohjelma 
 
 
 

Vanhan Paukun toimijoiden yhteisen, kansalais-
opiston hallinnoiman kv-hankkeen puitteissa laadi-
taan yhteinen kansainvälistymisen toimenpideoh-
jelma. Toimenpideohjelma valmis syyskaudella 
2020. Toimenpideohjelma tulee olemaan osa hank-
keen loppuraporttia (hanke päättyy kesäkuussa 
2021). 

 

Kirjaston käyttö pysyy ennal-
laan tai lisääntyy 

Lainaus- ja kävijätilastojen sekä verkkokäyntien 
seuranta 

 
 

 
Tunnusluvut 

 
 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Lainat/as 15,2 15,9 16 16 

Käynnit/as 5,4 4,9 8 6 

Aineiston hankinta/kirjat/laatusuositus 
300/1000 as 

 
352 

 
330 

 
360 

 
300 

Aineiston hankinta/muu aineisto/ laatu-
suositus 100/1000 as 

 
29 

 
29 

 
80 

 
35 

Verkkokäynnit/as 2 2 3,0 2,5 

Lainaajat %/asukasluku 34 34 38,0 35 

Lainaus/kokoelma 1,6 1,6 2,0 1,8 

Taloudellisuus * 1,4 1,4 1,3 1,3 

Toimintakulut/as 39,7 32,0 42 35 

 
        * taloudellisuus       =   henkilöstökulut/as + aineistokulut/as 

                                                            käynnit/as + lainat/as  
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Kulttuuripalvelut 
 

Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Lapuan kaupungin kulttuuripalvelut ja Lapuan kau-
pungin museot ovat jo vuosia olleet yksi Lapuan merkittävimmistä vetovoimateki-
jöistä.  
 
Taiteen ja kulttuurin vaikutukset ovat moninaiset ja monipuoliset: ne muun muassa  
lisäävät sosiaalista hyvinvointia, vaikuttavat terveyttä edistävästi, tuovat onnistumisen 
kokemuksia ja edistävät oppimista sekä näkyvät taloudellisena vaikutuksena suorasti 
ja epäsuorasti muun muassa kulttuuriturismin kautta. 
 
Kulttuurikeskus Vanha Paukku ja Lapuan kaupungin museot ovat ympärivuotinen 
matkailukohde, ja niiden kehittäminen on tärkeää, mikäli haluamme ohjata matkai- 
lijoita Lapualle myös tulevaisuudessa. 
 
Kulttuuripalveluiden avulla voidaan lisätä sosiaalista pääomaa yhteisössä ja vahvistaa 
lapualaisten kotiseutuidentiteettiä. Lapuan laaja kulttuurialan toiminta ja palvelut ulot-
tuvat jokaisen lapualaisen eri elämänvaiheisiin lisäten sekä kuntalaisten kuin matkaili-
joidenkin hyvinvointia ja tuoden kulttuurin ja taiteen vahvasti kuntalaisten jokapäiväi-
seen elämään. 

 
Palvelukuvaus 

 
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) ja museolaki (729/1992) sekä lakeihin liit-
tyvät asetukset määrittävät kulttuuripalvelujen ja museotoiminnan järjestämistä paikal-
lisella tasolla. Lapuan kaupungin kulttuuritoimen henkilökunta vastaa kulttuuripalve-
luista, Lapuan kaupungin museoiden ylläpidosta, Vanhan Paukun tiloista sekä osal-
taan myös Lapuan kaupungin matkailupalveluista. Kulttuuritoimi tarjoaa yllämainittu-
jen alojen yleisiä asiantuntijapalveluita, järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia itsenäi-
sesti ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tukee taiteen- ja kulttuurinharrastajia, 
ammattitaiteilijoita, alan yhdistystoimintaa ja luovan alan yrittäjiä.  
 
Kulttuuritoiminnan keskeisessä osassa on myös kansainvälisen toiminnan ylläpitämi-
nen ja laajentaminen näkyväksi koko kaupungin alueella esimerkiksi erilaisten EU-
hankkeiden ja muiden yhteistyötoimintojen kautta. Iso osa Lapuan kansainvälisestä 
kulttuuritoiminnasta on tapahtunut vuoden 2016 alussa perustetun taiteilijaresidenssin 
kautta. 
 
Lapuan kaupungin museot muodostuu Lapuan Taidemuseosta ja kulttuurihistorialli-
sesta yksiköstä, johon kuuluvat Patruunatehtaan museo, Lapuanliikkeen näyttely ja 
Pyhälahden valokuvaamomuseo. Näissä museoissa ylläpidetään ja vaalitaan paikal-
lishistoriaan ja lapualaisiin perinteisiin liittyvää tietoa ja kulttuuritoimi pyrkii tulevaisuu-
dessa tuomaan näiden museoiden kokoelmia näkyväksi yhä laajemmalle yleisölle 
paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kulttuuritoimen ylläpitämä kotiseutuar-
kisto kerää yksityisluonteista kotiseutuarkistoaineistoa. Verkossa toimii Lapuan histo-
riallinen tietokanta HELEMI. Lapuan kaupungin museot toimii museolain tavoitteiden 
mukaan Lapuan kaupungin alueella. 

 
Palvelun kehittäminen 
 
 Talousarviovuosi 2020 

 
-  Kulttuurikeskuksen visuaalisen ilmeen uusiminen ja markkinoinnin tehostaminen. 
-  Hankerahoituksen aktiivista käyttöä EU:n ohjelmakaudella 2014 - 2020 
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 Suunnitelmavuodet 2021 – 2022 

 
-  Lapuan kaupungin kulttuurihistoriallisen yksikön museoiden näyttelyuudistukset. 
-  Lapuan kaupungin kulttuurihistoriallisen yksikön museoiden näyttelyitä. 

 
Tavoitteet 
 

Tavoitteet Toimenpiteet / tavoitetaso Toteuma 

Kulttuurikeskuksen ja kulttuuripalve-
luiden näkyvyyden kasvattaminen. 

Opasteiden uusiminen, ulko-opasteiden 
parantaminen, Vanhan Paukun visuaalisen 
ilmeen uusiminen. 

 

Kulttuurihistoriallisten museoiden 
uudistaminen ja nykyaikaistaminen 

Lapuanliikkeen ja Patruunatehtaan näytte-
lyiden uudistamisen aloittaminen. 

 

Kulttuurikeskus Vanhan Paukun yh-
teinen kansainvälistymisen toimenpi-
deohjelma 
 

Vanhan Paukun toimijoiden yhteisen, kansa-
laisopiston hallinnoiman kv-hankkeen puit-
teissa laaditaan yhteinen kansainvälistymi-
sen toimenpideohjelma. Toimenpideohjelma 
valmis syyskaudella 2020. Toimenpideoh-
jelma tulee olemaan osa hankkeen loppura-
porttia (hanke päättyy kesäkuussa 2021). 

 

 
Kansalaisopistopalvelut 
 
Palvelukuvaus 

 
Lapuan kansalaisopisto tarjoaa laadukkaita, vapaatavoitteisen oppimisen ja harras-
tamisen mahdollisuuksia kaikille kuntalaisille lähellä. Kansalaisopisto on oppilaitokse-
na laaja-alainen ja sen vahvuutena on ketteryys ja monipuolisuus. Kurssitarjonta 
on opiston sekä kaupungin strategiassa mainittujen arvojen mukaista, uudistuvaa ja 
joustavaa. Koulutuspalvelujen kehittämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä kaupungin 
muiden yksiköiden ja sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään sekä paikallisesti, 
alueellisesti että valtakunnallisesti. 
 
Kansalaisopisto toteuttaa elinikäisen oppimisen periaatetta. Kansalais- ja työväen-
opistojen merkitys kuntakontekstissa on suuri, sillä opistotoiminta vahvistaa kunnan ja 
kuntalaisten sosiaalisen pääoman lisäksi osaamispääomaa, identiteettipääomaa ja 
terveyspääomaa. Kansalaisopistotoiminnan on todettu vähentävän sosiaali- ja ter-
veysmenoja.  
 
Lapuan taidekoulu toimii kansalaisopiston alaisuudessa ja antaa taiteen perusope-
tusta yleisen oppimäärän mukaan kuvataiteessa, käsityössä, teatteri- ja tanssitaitees-
sa.   
 
Opistolla on vahva kokemus koulutuspalvelujen tuottajana ja se tarjoaa myös kursse-
ja, luentoja ja koulutusta tarvittaessa maksupalvelutoimintana kaupungin eri toimi-
aloille, yrityksille ja yhteisöille.  
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Palvelun kehittäminen  
  
  Talousarviovuosi 2020 

       
 -   tarjotaan kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja 

oman hyvinvoinnin parantamiseen järjestämällä laadukkaita ja ajassa kiinni olevia 
koulutuksia ja kursseja  

 -   tuetaan opintosetelein mm. nuorten oppimisvaikeuksia kokevien aktiivisuutta, al-
haisen pohjakoulutuksen omaavien osallistumista, työikäisen väestön jaksamista, 
maahanmuuttajien kotoutumista, senioriväestön toimintakykyä ja vireyttä lisääviä 
opintoja  

 -   mediapajatoiminnalla kehitetään media- ja verkko-opetusta sekä tuntiopettajin 
osaamista yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa    

 -   toimitaan tiiviissä yhteistyössä musiikkiopiston, kirjaston ja kulttuuritoimen kanssa 
mm. yhteisten teemalukuvuosien merkeissä 

  
Avustukset ja hankkeet 

 
Mediapajan hanketoiminta jatkuu vuonna 2020 kahden eri hankkeen voimin. Käyn-
nissä on OPH:n rahoittama Opettamisen työkaluja- hanke (alkanut syyskaudella 
2019). Hankkeen kokonaisrahoitus on 81.000 €, yhteistyökumppaneina ovat Järvila-
keuden, Kurikan, Kauhajoen, Teuvan, Lakeudenportin, Ilmajoen ja Seinäjoen kansa-
laisopisto sekä Seurakuntaopiston Lapuan yksikkö.  
 
Lisäksi käynnissä on kansalaisopiston oma laatu- ja kehittämishanke Ittelle, Yhyres! 
kokonaisrahoitus on 33.900€ 
 
Lukuvuoden aikana on käynnissä Erasmus+ KA1 -liikkuvuushanke. Hanketta hallin-
noi Lapuan kansalaisopisto, hankkeessa ovat mukana Vanhan Paukun muut toimijat 
(musiikkiopisto, kirjasto, kulttuuritoimi). Hankkeen puitteissa toteutetaan kaikkiaan 21 
liikkuvuutta, joista osa on Job shadowing -jaksoja ja osa strukturoituja täydennyskou-
lutuksia. Hankkeen myötä tehdään Vanhan Paukun toimijoille yhteinen kv-
toimintasuunnitelma/strategia. Hankkeen kokonaisrahoitus on 40.914 €. 
 
Vuoden 2020 aikana valmistellaan mahdollista Erasmus KA 2 -kumppanuushanketta. 
Kansalaisopisto osallistuu sivistyslautakunnan päätöksellä Etelä-Pohjanmaan vapaan 
sivistystyön konsortion toimintaan. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
-      tavoitetaan uusia kansalaisryhmiä, joiden osallistuminen on aiemmin ollut  

vähäistä 
-      jatketaan tiivistä yhteistyötä Vanhan Paukun toimijoiden (kulttuuri, kirjasto,  

musiikkiopisto) kanssa mm. yhteisien lukuvuositeemojen myötä. Yhteinen teema 
(Vesi, tuli, maa, ilma) kattaa neljä lukuvuotta aina kevääseen 2023 saakka. 

-      kehitetään alueellista verkostoyhteistyötä muiden vapaan sivistystyön toimijoiden 
kanssa opistotoimintaan, avoimeen yliopisto-opetukseen, kansainväliseen toimin-
taan ja taiteen perusopetukseen liittyen 

-      osallistutaan taidekoulujen alueelliseen yhteistyöhön  
-      toimitaan aktiivisesti kaupungin moniammatillisessa Hyvinvointityöryhmässä 
-      taataan päätoimisen hallinto- ja opettajakunnan avulla laadukas opetus ja moni-

puolinen kurssitarjonta, huomio erityisesti Taidekoulun toimintaresurssien tur-
vaamisessa. 
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-      toteutetaan CAF-itsearviointia kansalaisopistossa ja taidekoulussa arviointisuun-
nitelmien mukaan 

-     aktiivinen rahoituksen haku ja osallistuminen hankkeisiin, jotka tukevat opiston 
      perustoimintoja 

 
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Kansalaisopiston netto-
opiskelijamäärä (opiskelijat 
kerran laskettuna) pysyy 
lähellä vuonna 2018 saavu-
tettua tasoa 

Tavoitetaan uusia asiakasryhmiä jatkamalla yhteis-
työtä eri toimijoiden kanssa sekä hakevan ja tukevan 
toiminnan kehittämisellä. Tiivis ja konkreettinen yh-
teistyö Kulttuurikeskus Vanhan Paukun muiden toimi-
joiden kanssa.  Kalenterivuoden netto-
opiskelijamäärä pysyy n. 3000 opiskelijassa 

 

Kulttuurikeskus Vanhan Pau-
kun yhteinen kansainvälisty-
misen toimenpideohjelma 

Vanhan Paukun toimijoiden yhteisen, kansalaisopis-
ton hallinnoiman kv-hankkeen puitteissa laaditaan 
yhteinen kansainvälistymisen toimenpideohjelma. 
Toimenpideohjelma valmis syyskaudella 2020. Toi-
menpideohjelma tulee olemaan osa hankkeen loppu-
raporttia (hanke päättyy kesäkuussa 2021). 

 

Mediapajatoiminnan jatku-
vuuden turvaaminen 

Mediapajan puitteissa toteutettava hanketoiminta 
jatkuu. Media- ja verkko-opetuksen kehittäminen yh-
teistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden 
kanssa. Mediapaja toimii tiiviissä yhteistyössä Lapuan 
taidekoulun kanssa. Tavoitetasona 250 osallistumista 
kalenterivuoden 2020 aikana. 

 

 
 
 

Tunnusluvut Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 TA 2019 TA 2020 tot 2020 

Toimintatuotot 179.874 198.106 210.495 180.200 258.600  

Toimintamenot 762.969 727.812 685.653 754.006 865.289  

Toimintakate 583.095 529.706 457.157 573.806 606.689  

Valtionosuus (netto) 381.311 353.826 356.000 354.000 354.000  

Kurssimaksut 127.935 124.741 138.341 130.000 131.500  

Opetustuntimäärä 9 912 9 716 9 474 9 500 9 550  

Opiskelijamäärä 2 776 2 588 3 027 2 800 3 000  

Osallistujamäärä 6 139 5 572 6 267 5 800 6 000  

Toimintatulo / oppitunti  16,29 20,39 22,21 18,97 27,1  

Menot / tunti brutto 79,58 74,91 72,37 79,37 89,7  

Ylläpitäjän maksuosuus /tunti  24,87 18,10 12,58 23,14 25,62  

Valtionosuustunnit 8 400 7 487 7 461* 7 461 7 461  

Kurssimäärä / lukuvuosi 250 246 269 270 290  

Päätoiminen henkilöstö 6,8 5,7 5,7 5,7 5,7  

Tuntiopettaja ja luennoitsijat 100 91 100 100 100  

 
Liikuntapalvelut 

 
Palvelukuvaus 
 

Liikuntatoimen näkökulmasta toimivan liikuntapolitiikan ja -kulttuurin edellytys on eri  
tahojen monipuolinen yhteistyö. Liikuntatoimi järjestää kunnallisen liikuntapaikkaver-
koston ylläpidon sekä tuottaa itsenäisesti ko. tiloissa ja alueilla monipuolisia liikunta- ja 
vapaa-aikapalveluita, mm. uimahalli- ja erityisliikuntapalveluja. Ohjaustoiminnan osalta 
liikuntatoimi ensisijaisesti tuottaa liikuntapalvelua yksityissektorin ja seuratoiminnan 
 ulkopuolelle jääville kuntalaisille myös erityisryhmät huomioiden. 
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Lapuan kaupungin hallintokuntien, kolmannen sektorin ja liikunta-alan yritysten kanssa 
tehdään yhteistyötä kattavan liikuntapalveluverkoston ylläpitämiseksi ja vähän liikku-
vien kuntalaisten tavoittamiseksi. Yhteistyön erityisenä painopisteenä on lasten ja lapsi-
perheiden liikuttaminen sekä ikääntyneiden kunto- ja terveysliikunta. Liikuntapaikkaver-
koston ylläpitoa järjestetään yhteistyössä teknisen laitoksen kanssa. Liikuntapaikkaver-
koston kehittämisessä tärkeässä osassa on kuntalain mukainen kuntalaisten kuulemi-
nen. 
 
Liikuntatoimi panostaa hallinnoimansa liikuntapaikkaverkoston mahdollisimman tehok-
kaaseen käyttöön, mutta samalla liikuntatoimi on mukana aktivoimassa kuntalaisia 
hyödyntämään myös muita liikkumiseen soveltuvia ympäristöjä mm. monipuolisia luon-
toliikuntamahdollisuuksia. Liikuntatoimessa markkinoinnin näkökulmaa ei ole haluttu  
rajata pelkästään liikuntatoimen omien liikuntapalveluiden markkinointiin ja suoritteiden 
lisäämiseen, vaan laajemmin lapualaisen liikuntakulttuurin ja sen mahdollisuuksien 
kiinnostavaan esille tuontiin. Liikuntatoimen markkinoinnin tavoitteena on tuoda Lapuaa 
myönteisesti esille ja olla mukana kehittämässä imagoa liikunnallisena ja lapsiperhei-
den kuntana. 

 
Palvelun kehittäminen  

 
 Talousarviovuosi 2020 

 
Liikuntatoimen järjestämät palvelut tukevat omalta osaltaan lapualaisten hyvinvointia 
terveyttä eri ikäryhmissä. Hyvinvoinnin edistämisen lisäksi liikuntatoimella on keskeinen 
rooli kolmannen sektorin tukemisessa. Kolmas sektori luo  toiminnallaan sosiaalisia 
verkostoja, joiden avulla ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Terveyden ja kansalaistoi-
minnan edistämisen osalta liikuntatoimen keskeisenä tehtävänä on luoda edellytykset 
omaehtoiselle ja organisoidulle toiminnalle määrällisesti riittävällä ja laadukkaalla liikun-
tapaikkaverkostolla ja sen hoidolla.  
 
Suuret tapahtumat ovat erinomainen paikka olla esillä ja markkinoida Lapuaa hyvänä 
liikuntakaupunkina. Myös tapahtumien talousvaikutuksia Lapuan alueelle tulisi arvioida 
monialaisena yhteistyönä.  
 
Talousarvion pienen liikkumavaran takia tulee toiminnassa kehittää vaiheittain verkos-
tomaiseen ja monialaiseen työtapaan kytkeytyviä toimintatapoja ja keino ja nykyisten 
kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi väestötasolla. Verkostomaisten raken-
teiden kartoitus ja toimintojen kehittäminen ovat vuoden 2019 painopistealueita.  

 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Liikuntapoliittisen ohjelman tekeminen. Pitkällä aikajänteellä tapahtuneet muutokset 
isoissa hyvinvointi- ja liikuntatrendeissä ovat vieneet liikuntapalvelujen kehittämisen 
uudelle tasolle. Käyttäjien vaatimustaso on noussut ja samalla liikuntapalveluilta odote-
taan aktiivisempaa roolia väestötason hyvinvoinnin edistämisessä. Muuttuvan toimin-
taympäristön myötä liikuntapalvelujen tarkastelu tulee aloittaa laajemmasta hyvinvoin-
nin ja liikunnan ekosysteemin näkökulmasta tulevina vuosina.  

 
Tavoitteet 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Liikuntapaikkojen kun-
nossapidon mitoitus-
suunnitelma. 

Mitoitussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty sivistys-
lautakunnassa. Valmistelu on tapahtunut yhdessä 
teknisen keskuksen kanssa 

 

Tapahtuma yhteistyön 
tiivistäminen 

Järjestetään yhdessä ulkopuolisten toimijoiden kans-
sa suurempaa 1-2 tapahtumaa eri kohderyhmille. 
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Tunnusluvut 
 

Näillä tunnusluvuilla pyritään vaikuttamaan siihen, että pysytään valtuustoon nähden  
sitovassa tavoitteessa. 

 
 TP 2017 TP  2018 Arvio 2019 TA Esitys 2020 

Menot -884.663 -909.425 -890.000 -935.841 

Tulot 473.233 443.581 450.000 481.500 

Kate -411.440 -465844 -440.000 -454.341 

 
 

 TP 2017 TP  2018 Arvio 2019 TA Esitys 2020 

Uimahallin kävijät / kpl 64858 60339 68.000 75.000 

Tapahtumat / kpl 578 600 600 600 

Vesivoimistelut kävijät / kpl 6410 5916 5800 5800 

Erityisliikunnan kävijät / kpl 1470 1293 1300 1300 

Ikääntyvien liikuntakävijät / kpl 5503 5104 5300 5500 

Muut ohjatut ryhmät kävijät / kpl 7341 6514 6200 6200 

Vauvauinti kävijät / kpl, 
kokoontumiskerrat 

- 
33 

571 
54 

570 
50 

570 
50 

Kesäuimakouluihin osallistujat / kpl 612 582 581 580 

 

Nuorisopalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

Nuorisolain (1.1.2017) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, 
edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, tukea nuorten harrastamista 
ja toimintaa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa nuorten 
kasvu- ja elinoloja. Lähtökohtina ovat; yhteisvastuu, kulttuurinen moninaisuus ja kan-
sainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen 
sekä monialainen yhteistyö. 
Nuorisotyön ja -politiikan edistäminen kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan  
tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda 
edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja 
tiloja sekä tukea nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee tehtävää hoitaessaan olla 
tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä 
nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuori-
sotyötä tekevien tahojen kanssa. 
 
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä 
sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäis-
tymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämän hallintaansa sekä pääsyään 
koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuu-
teen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön nuorten kanssa työtä tekevien tahojen 
kanssa. 

 
Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa 
nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/2015) 26 §:ssä. Kunnan ja val-
tion viranomaisen tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 
paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioi-
den käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on 
kuultava heitä koskevissa asioissa. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniam-
matillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuoriso-
yhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.  
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Ehkäisevällä päihdetyöllä tarkoitetaan toimintaa, jolla vähennetään päihteiden käyttöä 
ja päihteiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja 
(Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015.) 
 
Lain mukaan, kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoin-
nista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. 
Kunnan tulee ehkäisevän päihdetyön yhteydessä edistää asukkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi viran-
omaisyhteistyöllä, viranomaisille annettavilla lausunnoilla sekä kunnan omilla toimilla. 
 

Palvelun kehittäminen 
 
 Talousarviovuosi 2020 

 
Nuorisopalvelujen talousarvio on tehty annettujen ohjeiden mukaan ja sillä tavalla, et-
tä olemassa olevat palvelut voidaan pitää. Nuorisotalotyö ja leirityö ovat ennaltaeh-
käisevää perusnuorisotyötä, joiden toimintaedellytykset halutaan taata. 
 
Nuorisotyön kehittämisen kannalta painopisteenä on mm. 

 
- Seutukunnalliseen nuorisotiedotuspistetoimintaan pyritään saamaan valtion-

avustusta ja näin taata hankkeen toiminta jatkossa. 
- Etsivä nuorisotyö jatkuu saaduilla päätöksillä ja valtionrahoitusta haetaan 

myös tulevalle vuodelle. 
- Ohjaamo-toiminnan edistäminen monialaisen yhteistyön työmuotona. 

 
 Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 

 
- koulunuorisotyön edelleen kehittäminen ja mahdollisuuksien lisääminen 
- kansainvälinen nuorisotyö kuuluu osana nuorisopalveluiden toimintaa ja sen 

kehittämismahdollisuuksia arvioidaan säännöllisesti 
 

Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Etsivän nuorisotyön 
palautejärjestelmä 

Etsivästä nuorisotyöstä kerätään systemaattisesti asia-
kaspalautetta. Tavoitetaso asiakaspalautteelle on kes-
kiarvona hyvä tai erittäin hyvä. 

 

Ohjaamotoiminnan 
vakiinnuttaminen ja 
palautejärjestelmä 

Ohjaamotoiminta on käynnistynyt ja toiminnasta kerä-
tään systemaattisesti asiakaspalaute. Tavoitetaso asia-
kaspalautteelle on keskiarvona hyvä tai erittäin hyvä. 
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Tunnusluvut 
 

 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Arvio TA 2020 Ehdotus 

Menot -314.608 -283.444 -367.684 -367.684 

Tulot 91.669 81.952 67.500 67.500 

Kate -222.939 -201.492 -300.184 -300.184 

 
 

 Tp 2017 Tp 2018 Arvio 2019 TA 2020 Ehdotus 

Liikennepuiston kävijät/pv, 
yhteensä 

45,6 
2324 

44,6 
2321 

45,0 
2727 

48 
 

Lastenleirit leiriläiset 172 179 190 190 

Hirvijärven leiritalon käyttöpäivät 89 81 80 
(remontti) 

90 

Nuorisotalon käyttäjät muu kuin 
oma toiminta 

652 685 680 690 

Avoin nuorisotoiminta  
kävijä-määrä/ aukiolopäivä 

 
39,0 

 
27 

 
25 

 
25 

Etsivän nuorisotyön asiakkaiden 
osuus alle 29-vuotiaista asuk-
kaista (%) 

 
1,13 

 
1,23 

 
1,9 

 
2 
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Perusturvakeskus 
 

    Perusturvalautakunta 
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 TALOUSARVIO  

TA 2019  TA 2020 

 PERUSTURVALAUTAKUNTA  

   

 SOSIAALI- JA 
TERVEYSPALVELUT 

 

   

4 520 900 TOIMINTATUOTOT 4 628 100 

-30 742 900 TOIMINTAKULUT -32 444 300 

-26 222 000 TOIMINTAKATE -27 816 200 

   

   

 ERIKOISSAIRAANHOITO  

   

 TOIMINTATUOTOT  

-19 500 000 TOIMINTAKULUT -19 850 000 

-19 500 000 TOIMINTAKATE -19 850 000 

   

 PERUSTURVALAUTAKUNTA  

 YHTEENSÄ  

   

4 520 900 TOIMINTATUOTOT 4 628 100 

-50 242 900 TOIMINTAKULUT -52 294 300 

-45 722 000 TOIMINTAKATE -47 666 200 
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Perusturvalautakunta  
 

 
Perusturvakeskuksella on tehtäviä, joilla vahvistetaan Onnen reseptiä #Lapua. Hyvin-
vointia tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat mukana asukkaiden elämässä monin 
tavoin, ja resursseja suunnataan ennalta ehkäisevään toimintaan. Sote-uudistuksen 
valmistelun loputtua maakunnallinen yhteistyö on tärkeää, jotta hyvä palveluverkko 
säilyy Lapualla kustannuspaineista huolimatta.  
 
Yhteinen nimittäjä palvelujen kehittämiselle on asiakaslähtöisyys. Sen lisäksi, että ta-
voitellaan tehokasta palvelua palveluntuottajan näkökulmasta, on keskiöön nostettava 
asiakas. Siksi toimintaa kehitetään asiakasryhmittäin: mitä lapset ja lapsiperheet tarvit-
sevat, mitä nuoret aikuiset tai miehet, kuitenkin moniammatillisen yhteistyön vahvista-
mana. Asiakaskokemuksen parantamiseen tähtää myös terveyskeskuksen kehittämis-
hanke TK-liiga.  
 
Entistä useampi asukas on aktiivinen asiakas, ja sitä varten tarvitaan ketteriä kaksi-
suuntaisen viestinnän työkaluja ja erilaisia kanavia yhteydenpitoon. Vanhustyön RAI-
hanke ovat esimerkki asiakastiedon käyttämisestä hoidon suunnittelussa yhdessä asi-
akkaan kanssa. 
 
Asiakaslähtöisyys tarkoittaa myös sitä, että palveluja tarjotaan siellä, missä asia-
kaskunta asuu ja liikkuu. Palveluja viedään entistä enemmän kotiin, kuten kotisairaa-
lakokeilussa ja vavu-käyntien osalta suunnitellaan ja vuonna 2019 aloitetuissa kotihoi-
don yöpartiokäynneillä jo toteutetaan. 
 
Työpajat, vertaisryhmät ja ryhmäohjaus ovat monessa tilanteessa hyvä toimintamuoto. 
Perhekeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen ja erilaiset matalan kynnyksen ryhmät yh-
teistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä yhteistyö palvelujen järjestämisessä 
muiden kuntien kanssa ovat keskeisiä perusturvakeskuksen toiminnassa.  
 
Henkilöstön hyvinvointi on perusturvakeskuksen toiminnan kulmakivi ja jokainen on 
mukana oman työyhteisönsä kehittämisessä. Kehittämisen tapoja on monia: sosiaali-
keskuksessa vahvistetaan työparityöskentelyä ja vanhuspalveluissa jatketaan perheys-
tävällisen työpaikan kehittämistä uudistamalla työvuorosuunnittelua.  
 

Sosiaalipalvelut  
Yleistä sosiaalipalveluista 

 
Sosiaalipalveluja on järjestettävä jokapäiväisestä elämästä selviytymisen tueksi, asu-
miseen liittyvään tuen tarpeeseen, taloudellisen tuen tarpeeseen, sosiaalisen syrjäyty-
misen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi, lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä 
muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen, äkillisiin kriisiti-
lanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen, lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin 
tukemiseksi päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sai-
raudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen, muuhun fyysi-
seen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tar-
peeseen sekä tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi. 
Palvelujen tarve arvioidaan tekemällä palvelutarpeen arviointi. Jokaisella on oikeus 
saada palvelutarpeensa arvioiduksi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeeton-
ta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aihee-
tonta viivästystä. Kiireelliset palvelut on järjestettävä heti. 
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Lapsi- ja perhepalvelut sekä aikuissosiaalityö 
Palvelukuvaus 

 
Lapsi- ja perhepalveluihin sisältyvät mm. lastensuojelu ja sosiaalihuoltolain mukaiset 
sosiaalipalvelut kuten perhetyö. Lastensuojelulla tarkoitetaan ehkäisevää lastensuoje-
lua sekä lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin 
tukemista perheohjauksella tai muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja 
hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö tarvitsevat tukea ja ohjausta 
omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. 
 
Aikuissosiaalityö on asiakkaan kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka 
tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongel-
mien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Ai-
kuissosiaalityö sisältää esimerkiksi asiakkaan aktivoimista työelämään, koulutukseen 
tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista sekä hoitoon ohjaamista. 
 

Palvelun kehittäminen  
 
 Talousarviovuosi 2020 

 
Sosiaalipalveluiden tavoitteena on panostaa oman toiminnan kehittämiseen ja vähentää 
sitä kautta ostopalveluiden määrää. Tavoitteena on edelleen saada ammatillisen päte-
vyyden omaava henkilöstö sosiaalityöhön, mahdollistaa työparityöskentely ja arviointi-
työ ja näin turvata henkilöstön pysyvyys ja sitoutuminen sekä panostaa palveluiden 
prosessikuvauksiin. 
 
Lapsi- ja perhepalvelut 
 
Perhekeskus on palveluverkosto ja perheiden kohtaamispaikka, missä erityisesti koros-
tuu ennaltaehkäisevän työn merkitys ja matalan kynnyksen lasten ja perheiden palvelut. 
Perhekeskusmallin pilotointi on aloitettu maaliskuussa 2019 ja sitä jatketaan vuoden 
loppuun saakka. Perhekeskuskoordinaattoreina toimivat sosiaalitoimen, terveystoimen 
ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Syksyllä 2019 aloitettiin neuvolan ja lapsiperhei-
den kotipalvelun välinen vauvaperheisiin kohdistuva kotikäynti-yhteistyö. Toiveissa on 
löytää kohtaamispaikka/paikkoja perhekeskustyölle sekä yhdistää perhekeskuksen ja 
perhetyön työskentelyä saman katon alle.   
 
Lastensuojelu 
 
Lasten- ja perheiden palveluissa työskentelee elokuusta 2019 alkaen johtava sosiaali-
työntekijä, neljä sosiaalityöntekijää, joista kolme tekevät lastensuojelutyötä ja yksi työn-
tekijä vastaa erityistä tukea tarvitsevista lapsista, yksi sosiaaliohjaaja ja yksi perhehoi-
don ohjaaja. Lasten ja perheiden palveluissa painopiste on edelleen lastensuojelutyös-
sä.  
 
Perhehoidon tarve on voimakkaassa kasvussa, koska pienten lasten sijoitusten tarve 
on ollut noususuuntainen alkuvuoden 2019 aikana. Lapualla on koulutettu valmentaja-
pari PRIDE-valmennuskurssin vetämistä varten sijaisvanhemmuutta harkitseville per-
heille kevään 2019 aikana. Ensimmäinen PRIDE-ennakkovalmennusryhmä on alkanut 
huhtikuussa 2019 päättyen joulukuussa. Perhehoidon kehittäminen on ennen kaikkea 
lapsilähtöistä, lastensuojelulain hengen mukaista sekä kustannustehokasta toimintaa.  
Perhehoidon tarpeen ollessa voimakkaassa kasvussa, tarvitaan oman palvelun tehos-
tamiseksi ja ylläpitämiseksi seuraavan talousarviovuoden 2020 aikana yksi uusi toimi 
perhehoidon sosiaaliohjaajan tehtäviin. Vain tämän avulla Lapualla voidaan edelleen 
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laajentaa perhehoitoa ja turvata tukiperhe- ja tukihenkilöpalveluiden jatkuvuus. Vuonna 
2018 perhehoitoon tehdyt sijoitukset ovat selvästi vähentäneet laitoshoidon kustannuk-
sia. 
 
Perhetyö  
 
Perhetyön tiimi muodostuu vastaavasta perheohjaajasta, kolmesta perheohjaajasta, 
yhdestä perhetyöntekijästä sekä yhdestä psykiatrisesta sairaanhoitajasta. Lisäksi kulu-
neen vuoden 2019 aikana on kaksi määräaikaista perheohjaajaa palkattu lisäresurssina 
vuoden loppuun saakka perhetyöhön, ostopalveluiden vähentämiseksi. Ammatillisen 
tukiperhetoiminnan tarve on lisääntynyt ja sen vuoksi on tärkeää myös perhetyössä  
panostaa omaan ammatillisen tukihenkilötoiminnan kehittämiseen perhetyön avulla.  
Tulevan talousarviovuoden aikana palkataan kaksi perheohjaajaa määräaikaisesti, joi-
den palkkakustannukset katetaan perintörahoista sekä palkataan määräaikaisesti työn-
tekijä ammatilliseen tukihenkilötoimintaan. Kaikkien määräaikaisten tehtävien avulla hil-
litään palvelujenostoa. Perhetyössä tukihenkilötoimintaa siirretään myös kaikkien työn-
tekijöiden vastuulle. Perheohjaajat osallistuvat sosiaalityöntekijän työparina palvelutar-
peen arviointeihin mahdollisuuksiensa mukaan, mikä osaltaan monipuolistaa perhetyön 
tehtäväkenttää. 
 
Omaan toimintaan panostamisen tarve, nousevien kustannusten valossa, on noussut 
esille myös laitossijoitusten osalta. Perhehoidon kehittämisestä huolimatta, Lapualla tu-
lee olemaan lapsia, jotka ovat myös laitossijoituksen tarpeessa. Laitossijoitusten kus-
tannukset yhden lapsen osalta ovat vuositasolla n. 100 000 euroa. Tästä johtuen tule-
van talousarviovuoden aikana selvitetään oman ryhmäkodin perustamista tai sos-lapsi-
kylätoimintaa, ensisijaisesti kaupungin omaan kiinteistöön.  
 
Aikuissosiaalityö  
 
Aikuissosiaalityössä on päihde- ja mielenterveysasioista vastaava sosiaalityöntekijän 
virka, vammaispalveluista vastaavan sosiaalityöntekijän virka ja kolme sosiaaliohjaajan 
virkaa. Kolmen vakituisen sosiaaliohjaajan työnkuvaan kuuluvat mm. aktivointityö, TYP-
toiminta, kuntouttava työtoiminta, ryhmämuotoinen toiminta ja sen kehittäminen (sosiaa-
linen kuntoutus), ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, jalkautuva mielenterveys- ja 
päihdetyö sekä jalkautuva vammaispalvelu. 
 
Osallisuutta moniammatillisesti -hankkeen (OSMO) vuosina 2018 - 2020 toiminta-
alueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta, Lapua mukaan lukien. Kehittämiskohteena 
on sosiaalinen kuntoutus. Fokus-hanke jatkuu elokuulle 2019 sosiaalikeskuksen tilois-
sa, jossa luodaan erityistä tukea työllistymisen toimintamallia. 
 
Lapuan kaupungin kuntouttavassa työtoiminnassa on pula erityisesti miehille suunna-
tusta työtoiminnan paikoista. Useampi mies kaipaa työtoiminnoiksi rakentamiseen, kor-
jaamiseen, kiinteistöjen huoltoon liittyviä töitä. Lapualla ei ole työpajaa joka mahdollis-
taisi monipuolista tekemisen ja riittävän ohjauksen. Suunnitellaan miehille ”rempparyh-
män” perustamista.  
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Suunnitelmavuosien tavoitteena on lisätä lasten- ja perheiden palveluihin sosiaalityön-
tekijän ja sosiaaliohjaajan työpanosta. Oman toiminnan ja palveluiden kehittämistä  
jatketaan.  
 
Paikkakunnalle kaivataan työpajaa, joka vastaisi sosiaalisen kuntoutuksen, sosiaali-
huoltolain mukaisen työtoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan tarpeisiin, erityisesti 
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miehille kaivataan työtoimintaa.  
 
Tavoitteena on edelleen, että sosiaalikeskuksen toiminnat voitaisiin sijoittaa tarkoituk-
senmukaisiin tiloihin perusturvan muiden palveluiden läheisyyteen tai vaihtoehtoisesti 
laajentaa nykyistä toimitilaa vastaamaan paremmin lisääntyvään työntekijämäärään 
esim. Sosiaalikeskuksen sisäänkäyntiä muuttamalla talon toiseen päätyyn ja lisäsiiven 
rakentamisella.  

 
Tavoitteet  
 

Lapsi- ja perhepalvelut / las-
tensuojelu  

Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Oman toiminnan ja palveluiden 
kehittäminen, ostopalveluiden 
tarvetta vähentämällä 

Selvitys oman ryhmäkodin/sos-lapsikylätoiminnan 
perustamisesta 
Toteutuuko: Kyllä/ei 
 
Perhehoidon laajentaminen => 1 sosiaaliohjaajan 
toimen perustaminen 
Toteutuuko: Kyllä/ei 

 
 
 
 
 
 

Sosiaalihuoltolain mukainen 
ennaltaehkäisevä työskentely 
painopisteenä lasten ja perhei-
den palveluissa  

Perhekeskuksen toiminta / kohtaamispaikka / 

johtamisjärjestelyt 

Toteutuuko: Kyllä/ei 

 

Lapsiperheiden kotipalvelun ja neuvolan yhteistyö 

/ kotikäynnit vauvaperheisiin 

150 käyntiä 

 

Lapsi- ja perhepalvelut /  
perhetyö 

  

Perhetyön toiminnan ja palve-
lun kehittäminen ostopalvelui-
den tarvetta vähentämällä 

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan kehittäminen 
omana toimintana 
Kaksi määräaikaista perheohjaajaa perintörahoilla 
vuodeksi  
Toteutuuko: Kyllä/ei 

 
 
 

Aikuissosiaalityö   

Kuntouttavan työtoiminnan 
kehittäminen 

Asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoiminta-
paikkojen löytäminen esim. remonttiryhmä-
käynnistäminen miehille 
Toteutuuko: Kyllä/ei 

 
 
 

 
Tunnusluvut 
 
Lasten ja perheiden palvelut Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Ammatillisissa perhekodeissa olleiden  
lasten hoitopäivät 

sis lastensuojelu-
lait. hoitopäiviin 

 
365 

 
0 

 
0 

 
0 

Lastensuojelulaitosten hoitopäivät 4 551 5 052 4 326 4500 4 000 

Perhehoidon hoitopäivät 3 209 4 537 5 089 5 000 5 800 

Sijais- ja tukiperheitä. lkm  29 33 50 50  

Lastensuojeluilmoitukset, lkm 269 373 419 300 520 

Sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset, lkm  45 33 150 100 

Lastensuojeluasiakkuudet, lkm 247 315 240 200 180 

Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet, lkm 80 79 60 200 100 

Sijoitukset, lkm 34 35 37 30 40 

Palvelutarpeen arvioinnit, lkm  19  70 100 

Lapsiperheiden kotipalvelu, perheitä 67 40 35 40 80 

Perhetyö ja tehostettu perhetyö, perheitä  113 52 120 70 
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Perheoikeudelliset palvelut 

Elatussopimukset 159 168 162 160 165 

Isyyden selvitykset 65 64 52 60 50 

Huolto- ja tapaamissopimukset, lkm 149 161 142 150 140 

Aikuissosiaalityö      

Täydentävä toimeentulotuki, lkm  100 94 100 100 

Ehkäisevä toimeentulotuki, lkm  53 44 50 45 

Aktivointisuunnitelmat 98 74 82 80 85 

Jaetulla työmarkkinatuella, lkm 238 246 212 240 220 

Kuntouttavan työtoiminnan päätökset  182 162 200 160 

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat, lkm 76 95 87 100 80 

Monialaisia työllistymissuunnitelmia, lkm,TYP 67  65 80 70 

 
Kasvatus- ja perheneuvonta 
Palvelukuvaus 

 
Lakisääteisten kasvatus- ja perheneuvolapalvelujen lisäksi kasvatus- ja perheneuvon-
taan sisältyvät terveyskeskuksen psykologipalvelut, puheterapiapalvelut sekä kasva-
tus- ja perheneuvolan sosiaalityöntekijän palvelut. 

 
Tavoitteet  
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Ryhmätoimintojen kehittäminen 
 
 
Kriisipäivystyksen kehittäminen 

Uniryhmä 
Toteutuuko: Kyllä/ei 
 
Kriisipäivystäjien koulutuksen järjestäminen ja 
uusien päivystäjien rekrytoiminen 
Toteutuuko: Kyllä/ei 

 

Puheterapian painopisteen  
säilyttäminen alle 3-vuotiaissa 

Esikko-arvion käyttö neuvolassa 
Toteutuuko: Kyllä/ei 
Alle 3v % määrä puheterapiassa 

 

 
Tunnusluvut 
 

 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Lapset, nuoret, perheet/ psykologityö,  
asiakkaiden määrät 

 
196 

 
200 

 
225 

 
200 

 
230 

Aikuiset, perheet/ psykologityö, asiakkaiden 
määrät 

273 240 265 220 270 

Perheneuvolan sosiaalityö, tapaamisia 222  21 230 220 

Opiskeluterveydenhuolto/psykologityö, 
käyntimäärät 

 
160 

 
241 

 
178 

 
200 

 
190 

Aikuiset, perheet / terveyskeskuspsykologi, 
käyntimäärät 

 
359 

 
280 

 
422 

 
300 

 
430 

Puheterapiakäynnit 400 588 666 590 650 

 
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 
Palvelukuvaus 

 
Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja 
toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammai-
suuden aiheuttamia esteitä ja haittoja. Vammaispalvelulain toteuttamisessa keskeistä 
on asiakkaan vaikeavammaisuuden arviointi. Sosiaalihuoltolain myötä erityistä huolta 
ja huolenpitoa vaativan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista ja päätöksenteosta vas-
taa sosiaalityöntekijä. 
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Palvelun kehittäminen  
  

Talousarviovuosi 2020 
Vammaispalvelut kattavat puolet koko sosiaalipalveluiden budjetista eli yhteensä 5 mil-
joonaa euroa. Yhden sosiaaliohjaajan viran perustaminen vammaispalveluihin on vält-
tämätöntä lakisääteisten palveluiden ja työntekijöiden pysyvyyden sekä työparityösken-
telyn turvaamiseksi. 
 
Oman toiminnan ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen vammaispalveluissa 
nousee samalla tavalla tärkeäksi teemaksi kuin lastensuojelussakin. Ostopalveluiden 
tarvetta voidaan vähentää palkkaamalla määräaikaisesti vuodeksi kuntoutusohjaaja, 
joka pystyy vastaamaan lisääntyvään varhais- ja autismikuntoutusohjauksen sekä 
nepsy-valmennuksen tarpeeseen. Erityislapsilla olisi tällöin mahdollisuus saada kun-
toutusohjausta oikea-aikaisesti. 
 
Ikääntyneiden asiakkaiden määrän lisääntyminen tuo tullessaan enemmän avun ja tu-
en tarvetta, mihin tulee nyt kiinnittää huomiota henkilöstöresurssien riittävyyden kannal-
ta, erityisesti Niittypuiston, kehitysvammaisten asuntolan yövalvonnan tarpeen ja toi-
mintakeskuksen asiakaskunnan osalta. Yövalvontaa joudutaan lisäämään Niittypuiston 
asuntolassa asteittain asiakkaiden tarpeiden mukaan.  
 
Yhteistyössä sivistystoimen kanssa on tarpeen perustaa varahenkilön toimi, jonka kus-
tannukset menevät jo nyt sijaiskuluihin. Jatkuva sijaisten rekrytointi vie paljon työaikaa 
esimiehiltä. Varahenkilö on ratkaisu sijaistarpeeseen mm. koulunkäynnin ohjaajilla,  
Niittypuistossa, Jukantuvalla. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
Nykyiset miesten työtoimintojen tilat kellarikerroksessa ovat ahtaat. Asiakasmäärä tu-
lee kasvamaan lähivuosina. Tavoitteena on saada vapautuvista keskuskeittiön tiloista 
miehille toimivammat ja käytännöllisemmät työtilat. 
 
Jalkautuvan vammaispalvelutyön kehittämiselle ja lisäämiselle on kasvava tarve.  
Tavoitteena on panostaa vammaisen henkilön itsenäiseen ja arjessa selviytymisen  
tukemiseen tulevaisuudessa jalkautuvan työn avulla. 

 
Tavoitteet 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Palvelurakenteen selkiyttäminen 
ja palveluiden kehittäminen  

Osaamisen hyödyntäminen ja päällekkäisen 
työn vähentäminen, kustannustehokkaan toi-
minnan lisääminen sosiaalipalveluiden ja ikäih-
misten palveluiden kesken 
Palaverit 4 krt/v 

 

Vammaisen henkilön arjessa 
selviytymisen tukeminen 

Työnantajamallin rinnalle vaihtoehtoisen mene-
telmän kehittäminen, jossa työnantajana on 
yksityinen palveluntuottaja, koska kaikki ha:n 
asiakkaat eivät kykene toimimaan avustajiensa 
työnantajina. 
Toteutuuko: Kyllä/ei 

 

Jukantuvan toimintakeskuksen 
toimintojen kehittäminen moni-
puolisesti eri asiakasryhmille 

Sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työ-
toiminnan tarpeet 
Psykiatrinen päivätoiminnan tarpeet 
Toimintatuokioiden määrä 30 

 

Kehitysvammaisten kesäaikai-
sen hoidon ja aamupäivähoidon 
mallin kehittäminen yhteistyössä 
sivistystoimen kanssa 

Suunnitelman aikatauluttaminen ja  
toiminnalle sopivien tilojen etsiminen. 
Suunnitelman toteutuksesta päättäminen 
Toteutuuko: Kyllä/ei 
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Tunnusluvut 
 

 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Työtoiminnan käynnit, toimintakeskus 3 176 3 124 3 156 3 200 3 200 

Työtoiminnan käynnit, avotyötoiminta 647 657 626 700 650 

Päivätoiminnan käynnit 1 130 1 226 1 199 1 230 1250 

Niittypuiston asuntolan käyttöpäivät 2 539 2 539 2 540 2 690 2 540 

Niittypuiston asuntolan intervallipaikan  
käyttöpäivät 

 
175 

 
24 

 
0 

 
100 

 
50 

Henkilökohtaisen avun piirissä olevat 56 70 86 70 90 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen saajat 237 277 278 280 280 

Omaishoidon tukea saaneet alle 65-vuotiaat 49 56 55 60 60 

Palvelusuunnitelmat 84 117 90 80 100 

  
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
Palvelukuvaus 

 
Päihdehuolto on sekä sosiaali- että terveydenhuollon tehtävä. Peruspalveluiden tehtä-
vänä on mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien tunnistaminen, varhaisen tuen  
antaminen, masennus- ja ahdistushäiriöistä tai päihdeongelmista kärsivien hoito sekä 
päihdeongelmaisten peruskatkaisuhoito. Päihdehuollon erityispalvelut ovat sosiaalitoi-
men palveluja. Laitoskuntoutuksena järjestetään katkaisuhoitoa ja hoitojaksoja kuntou-
tuslaitoksessa. 

 
Palvelun kehittäminen  

 
Talousarviovuosi 2020 
 
Päihdeongelmaisten tavoitettavuuden ja tuen saannin turvaamiseksi on kehitetty jal-
kautuvaa, kotiin vietävää palvelua. Sosiaalikeskuksessa on ajanvaraukseton vastaan-
otto kerran viikossa kaksi tuntia päihdeasiakkaille. Toiminta käynnistettiin päihdeasiak-
kaille, mutta palvelusta ovat hyötyneet muutkin asiakkaat. Päihdepalveluissa tuetaan 
ensisijaisesti asiakkaan toiminnallisuutta ja sosiaalista osallisuutta. Ryhmätoimintojen 
jatkuvuuden turvaaminen päihdehuollon asiakkaille on tärkeää. 
 
Mielenterveystyön toiminnan painopiste on mielenterveyskuntoutujien kotona asumisen 
tukemisessa ja asumisen keskittämisessä Kiviristin alueelle, lähelle tukiasuntola Toi-
vakkaa. Psykiatrisen päivätoiminnan ryhmät toimivat myös Kiviristin alueella. 

 
Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Psykiatristen päivätoiminta-
ryhmien kehittäminen 

Jukantuvan tilojen hyödyntäminen 
Toteutuuko: Kyllä/ei 
 
Jalkautuva työ kotiin  
kontaktien lkm 150 
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Tunnusluvut 
 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Päihdeterapian käyntikertoja 330  350 300 290 

Toivakka, hoitopäivät 1 239 1 368 2 190 2 190 1 800 

Psykiatrinen päivätoiminta, käynnit 367 404 500 500 600 

Kotikäynnit Toivakasta, mtt 165 26 120 120 50 

 
Vanhustyö 

Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on yksi tärkeim-
piä varautumistoimia ikääntyvässä Suomessa ja Lapualla. Ikäihmisten arjen sujuvuu-
teen ja kotona pärjäämiseen vaikuttaa suurelta osin se, kuinka hyvin Lapuan kaupunki 
tukee kuntalaisten hyvinvointia. Ikäystävällisen kunnan tunnusmerkkejä ovat mm. laa-
dukas asuntopolitiikka, kulttuuri- liikunta- ja vapaa-ajan palvelut, koulutukset ja kurssit, 
järjestöjen ja yhdistysten tuki ja kaavoitus ja liikennesuunnittelu. 
 
Ikäihmisten tarvitsemat palvelut muodostavat laajan, moniammatillisen kokonaisuuden, 
jossa yhdistyvät mm. ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut, erilaiset kotona asu-
mista tukevat palvelut ja kotihoito, omaishoidon tuki ja muut etuudet, terveys- ja lääkäri-
palvelut sekä erikoissairaanhoito. Erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovit-
taminen ja koordinointi on erittäin tärkeässä asemassa iäkkäiden palveluiden kokonai-
suudessa. 
 
Lähtökohtana vanhustyön palveluille on, että lapualaisille ikäihmisille varmistetaan itse-
määräämisoikeutta kunnioittaen hyvä ja turvallinen vanhuus tukemalla heidän toiminta-
kykyään, oma-aloitteisuuttaan ja osallistumistaan. Palvelutarjonta perustuu ikäihmisten 
tarpeisiin ja muuttuu tarpeiden mukaan. Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä järjes-
telmä sisältää sekä mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä ikääntymistä tukevat 
toimet, että vaikuttavat palvelut. Vanhusneuvosto otetaan vahvasti mukaan ikääntyneen 
väestön hyvinvointia koskevien suunnitelmien valmisteluun ja seurantaan, sekä palvelu-
jen riittävyyden ja laadun arviointiin. 
 

Keskitetty asiakasohjausyksikkö 
Palvelukuvaus 
 

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen tavoitteena on koota yhteen ja tarjota helposti 
ikääntyneiden ja heidän läheistensä saataville kaikki ne tuet ja palvelut, jotka ovat  
Lapuan kaupungissa saatavilla ja kaikki kriteerit, joilla palvelua voidaan myöntää.  
Hopearinteellä sijaitsevassa asiakasohjausyksikössä työskentelee kaksi palveluohjaa-
jaa ja fysioterapeutti. 
 

Palvelun kehittäminen  
 
Talousarviovuosi 2020 

 
Asiakasohjausyksikköä kehitetään edelleen asiakaslähtöiseen ja tasapuoliseen asia-
kas- ja palveluohjaukseen, sekä palvelutarpeen kartoitukseen ja arviointiin moniamma-
tillisella osaamisella. 
 
Hyvinvointitarkastukset ja hyvinvointipäivä järjestetään 75 vuotta täyttäville. Palvelu- 
ohjausta ja neuvontaa monipuolistetaan edelleen, kuten v. 2019 käyttöön otetut Kysy 
Neuvoa -yhteydenottokanava ja Voimaa vanhuuteen -hanke. Tavoitteena on lisätä 
ikäihmisten palvelutietoutta ja vaikutusmahdollisuuksia ja selkeyttää ikääntyvien palve-
lujärjestelmää, sekä ottaa käyttöön sähköinen RAI-Screener-asiakkuudenhallintajärjes-
telmä. 
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Asiakas- ja palveluohjauksen henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä myös järjestöjen, 
seurakuntien ja yhdistysten kanssa. Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen Kortteleihin 
kulttuuria -hanke aloitti toimintansa Lapualla syksyllä 2019 ja jatkuu vuonna 2020. 
Hankkeen tavoitteena on ikäihmisille suunnattujen ryhmätoimintojen kehittäminen  
tukemaan heidän psykososiaalista hyvinvointiaan. Toiminnassa hyödynnetään myös 
kaupungin omia toimijoita liikunnan, kulttuurin, sivistystoimen, perusterveydenhuollon 
sekä sosiaalihuollon kanssa. Yhteistyötä on myös erikoissairaanhoidon palvelutuotta-
jien kanssa. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Kehitetään edelleen ikäihmisten ohjauksen ja neuvonnan menetelmiä vastaamaan kun-
talaisten tarpeita moniammatillisesti ja hyödyntäen yhteistyötä eri tahojen kuten yhdis-
tysten ja seurakuntien kanssa. Hyödynnetään vuonna 2020 käyttöönotettavaa asiak-
kuudenhallintajärjestelmää ja otetaan käyttöön uusia teknologisia välineitä asiakasoh-
jauksessa. 
 

Tunnusluvut 
 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Hyvinvointipäivät, osallistujat  46 41 50 45 

Kotikäynteinä annettu palvelu-
ohjaus ja neuvonta  

205 324 190 250 270 

 
Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut 
Palvelukuvaus 

 
Kotona asumista tukevia palveluja ovat mm. muistineuvola, päivätoiminta, omaishoi-
dontuki ja kotihoito. Kuntouttava lyhytaikaishoito kotona asuville käsitellään kohdassa 
asumispalvelut. 
 
Päivätoiminta 
Päivätoimintaa hankitaan palvelusetelin avulla. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja 
terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemi-
aan palveluita kaupungin hyväksymiltä yksityisiltä palvelun tuottajilta. 
 
Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoituksena on edistää kotona selviytymistä, ehkäistä yk-
sinäisyyttä ja ennaltaehkäistä ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä. Päivätoiminnan 
palvelut tukevat ja kuntouttavat asiakkaan omia voimavaroja sekä edistävät sosiaalista 
kanssakäymistä. 
 
Omaishoito 
Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja 
huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön 
avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle annettavat tarvitta-
vat palvelut sekä omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tu-
kevat palvelut. 
 
Omaishoitajat ovat merkittävä voimavara Lapuan kaupungin palvelujärjestelmässä. 
Maa-kunnallisen yhteistyöryhmän valmistelema omaishoidon tuen ohje hyväksyttiin  
keväällä 2019. Omaishoitajien määrää pyritään lisäämään ja kehitetään omaishoitajille 
kohdistuvia tukimuotoja. Kuntouttava vuorohoito omaishoitajien lakisääteisten vapaiden 
aikana järjestetään ensisijaisesti kaupungin omissa yksiköissä tai toimeksiantosopi-
muksella omaishoidon sijaisella. Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman mukai-
sesti omaishoitajien palveluiden tarve ja tukeen oikeutettujen määrä kartoitetaan sys-
temaattisesti määräajoin. 
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Kotihoito 
Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia kotipalveluja ja tervey-
denhuoltolain tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Kotihoito toimii yhtenä kokonaisuutena 
käsittäen kaikki yli 18-vuotiaat kuntalaiset ja kotisairaanhoidon osalta kaiken ikäiset 
kuntalaiset. Kotihoidon tukipalveluita ovat ateria-, turva- ja hygieniapalvelut. 
 

Palvelun kehittäminen  
 
Talousarviovuosi 2020 
 
Kotihoidon kehittämisen osalta tehdään pitkäjänteistä työtä tuottavuuden, vaikuttavuu-
den ja laadun lisäämiseksi. Vuonna 2019 on lisätty sairaanhoidollista osaamista aamu- 
ja iltavuoroihin sekä aloitettu kotihoidon yöpartiotoiminta. Nyt myös öisin turvapuhelin-
hälytyksiin vastaa terveydenhuollon ammattilainen.  
 
Yksi isoista tavoitteista tulevana vuonna on myös kotisairaala-toiminnan aloittaminen, 
jonka suunnittelu on aloitettu vuonna 2019. Ikääntyvän väestön ja hoitoisuuden lisään-
tyessä myös maakunnan muissa kaupungeissa/kunnissa suunnitellaan kotisairaalatoi-
minnan kehittämistä ja toiminnan aloittamista.  
 
Omahoitajuuden kehittäminen ja omaisten osallistaminen hoidon suunnitteluun. Tavoit-
teena on, että omahoitaja käy vähintään 35 % oman asiakkaan luona tehdyistä käyn-
neistä. Omahoitaja ottaa yhteyttä omaiseen siinä vaiheessa kun asiakkaasta ollaan  
tekemässä RAI-arviointia ja omainen otetaan mukaan asiakkaan hoitosuunnitelman  
tekoon. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Kehitetään palvelujärjestelmää vastaamaan yhä enemmän palvelua tarvitsevien asiak-
kaiden tarpeisiin. Moniammatillinen yhteistyö ja teknologian hyödyntäminen sekä hen-
kilöstön osaamisen jatkuva vahvistaminen ovat tärkeitä tekijöitä palvelutarpeisiin vas-
taamisessa. 
 

Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Säännöllisen kotihoidon asiak-
kaan kokonaisvaltainen hoito 

Vastuuhoitaja kaikilla 100 % 
Omahoitajan käynnit 35 % kaikista käynneistä 

 
 

Kinestetiikan juurruttaminen 
hoitotyöhön 

Vähintään 50 % henkilökunnasta on käynyt  
vähintään kinestetiikan peruskurssin. 

 

Perheystävällinen työpaikka  Autonomisen työvuorosuunnittelun käyttöönotto. 
Sääntöjen ja käytäntöjen luominen yhdessä 
henkilökunnan kanssa 
Toteutuuko: Kyllä/ei 

 

Säännöllisen kotihoidon asiak-
kaan kokonaisvaltainen hoito 

Vastuuhoitaja kaikilla 100 % 
Omahoitajan käynnit 30 % kaikista käynneistä 

 

 
Tunnusluvut 
 

 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Kotihoidon kaikki käynnit 38 545 40 937 48 422 38 500 56 848 

Säännöllisen kotihoidon  
käynnit 30.11. 

 
281 

 
243 

 
318  

 
280 

 
310 

Tukipalveluasiakkaiden määrä 370 355 367 380 360 

Omaishoidon tuen saajat, lkm 104 111 108 100 100 
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Asumispalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

Ikäihmisten asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja 
ikäihmisille, joilla on fyysisiä, psyykkisiä ja /tai sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, 
etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotihoidon palvelujen turvin. Asumispal-
veluja tarvitseva voi asua palvelutalossa, tilapäisesti kuntouttavan lyhytaikaishoidon 
yksikössä ja ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa tehostetun palveluasumisen yksi-
kössä.  
 
Kuntouttava lyhytaikaishoito 
Kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa tarjoaa 14-paikkainen Päivärinteen yksikkö Liuhtarin 
kiinteistössä ja 15-paikkainen Matintupa Hopearinteen palvelutalossa eli yhtensä 29 
paikkaa käytettävissä.  
 
Kuntouttavalla lyhytaikaishoidolla ylläpidetään ja parannetaan ikäihmisten toimintaky-
kyä. Säännölliset vuorohoitojaksot sisältävät hyvän perushoidon lisäksi kuntouttavia 
toimenpiteitä sekä lääkehoidon, terveydentilan ja ravitsemuksen seurannan. Hoitojak-
son turvin ikäihminen selviää kotonaan pidempään ennen varsinaista pysyväissijoitus-
ta. Omaishoitajien lakisääteisten vapaiden ja lomien aikana järjestetään hoidettaville 
kuntouttavaa vuorohoitoa näissä yksikössä. Lyhytaikaishoito tukee omaishoitajien jak-
samista ja lisää heidän vapauden tunnetta. Jakson aikana kuntoutus ja yleiskunnon yl-
läpitäminen ovat tärkeitä painopisteitä kotihoidon jatkumisen kannalta. Sairauksiin liitty-
viä lääketieteellisiä ongelmia hoidetaan yhteistyössä lääkäreiden ja sairaalaosaston ja 
muistineuvolan kanssa. 
 
Tavallinen palveluasuminen 
Tavallinen palveluasuminen ei sisällä yöhoitoa, mutta oma henkilökunta huolehtii tarvit-
tavasta huolenpidosta ja hoidosta aamu- ja iltavuorossa. Asiakkaan toimintakyky on 
selvästi alentunut. Hän tarvitsee seurantaa, ohjausta ja/tai apua useita kertoja päiväs-
sä. Asiakas selviytyy yöaikaan ilman henkilökunnan jatkuvaa läsnäoloa ja pystyy pää-
sääntöisesti hälyttämään apua. Lapuan Saarenpään Palvelukoti ry tuottaa palveluasu-
mista, johon toimintaan Lapuan kaupunki myöntää vuosittain avustusta. 
 
Perhehoito 
Perhehoito on ikäihmisten ympäri - tai osavuorokautista hoivaa ja huolenpitoa perhe-
hoitajan kodissa tai ikäihmisen kotona. Perhehoito voi olla jatkuvaa ja kestää jopa usei-
ta vuosia. Lyhytaikainen perhehoito antaa omaishoitajalle mahdollisuuden vapaapäi-
vien pitämiseen ja on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun ikäihminen tarvitsee muuta tila-
päistä hoivaa ja huolenpitoa kotona asumisensa tai toipilasjaksonsa tueksi. Perhehoito 
sopii erityisesti ikäihmiselle, jonka toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, 
iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne. 
 
Perhehoitolaki määrittelee perhehoidon yleiset kriteerit. Perhehoidon järjestämisestä ja 
valvonnasta vastaa kunta. Kunnan tehtävä on järjestää perhehoitajalle ennakkoval-
mennus ja riittävä tuki. Perhehoitaja ja kunta tekevät toimeksiantosopimuksen, jossa 
sovitaan muun muassa hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta sekä perhehoitajan muusta 
tuesta, kuten täydennyskoulutuksesta ja vapaiden järjestämisestä. Perhehoidon toimin-
taohjeen suunnittelu aloitetaan Lapuan ikäpalveluissa vuoden 2020 aikana. 
 
Tehostettu palveluasuminen 
Tehostetun palveluasumisen yksiköt Lapualla ovat Hopearinteen yksiköt Eevankoti,  
Illansini ja Hopeapaju, joissa on kussakin 15 asukaspaikkaa, Jokilinnun neljä yksikköä 



72 
 

Kultaniitty, Niittyvilla, Isuntupa ja Paapantupa, joissa on kussakin 15 asukaspaikkaa 
sekä Niittytupa, jossa on 14 asukaspaikkaa. Lisäksi tehostettua asumispalvelua oste-
taan yhdestä yksityisestä asumisyksiköstä (syksyllä 2019 ostopalvelun määrä 27  
paikkaa). 
 
Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan kodinomaista asumismuotoa, jossa on 
henkilökuntaa läsnä ympäri vuorokauden. Jokaisella asukkaalla on oma huone ja sii-
hen liittyvä hygieniatila. Tehostetun palveluasumisen piiriin ohjautuvien ikäihmisten 
toimintakyky on selkeästi laskenut niin, että he tarvitsevat hoitajan läsnäoloa, valvontaa 
ja hoivaa ympäri vuorokauden. 
 
Asiakkaat ovat ikääntyneitä, joilla on monia pitkäaikaissairauksia sekä eriasteista toi-
mintakyvyn heikkenemistä ja niistä aiheutuvaa huolenpidon, tuen ja hoidon tarvetta,  
eikä itsenäinen asuminen omassa kodissa enää onnistu tai ei ole tarkoituksenmukaista 
Toiminnan tarkoituksena on tukea asukkaiden omatoimisuutta omien voimavarojen 
mukaisesti ja luoda kodinomainen, turvallinen asumisympäristö, jossa asukkaat säilyt-
tävät yksityisyytensä, itsemääräämisoikeuden sekä oman elämäntyylinsä mahdolli-
simman pitkään. Tavoitteena on, että ikäihminen saa asua kodinomaisessa yksikössä 
elämänsä loppuun saakka, mikä edellyttää oman henkilökunnan osaamisen lisäämistä 
ja ammatti-taitoisen henkilökunnan liikkumista yksiköistä toiseen. 

 
Palvelujen kehittäminen 
  
 Talousarviovuosi 2020 

 
Tehostetun palveluasumisen yksiköissä tuetaan asukkaiden kokonaisvaltaista hyvin-
vointia. RAI-laadunhallintajärjestelmän avulla seurataan hyvän hoidon toteutumista.  
Asukkaita aktivoidaan päivittäin tapahtuvalla toimintatuokioilla ja ulkoilun avulla. Asuk-
kaille laaditaan kirjallinen, yksilöllinen hoito- ja palvelusopimus, jonka tekoon voivat 
osallistua myös heille läheiset ihmiset. 
 
Hyvin toimivaa yhteistyötä jatketaan tiiviisti kansalaisopiston, kulttuuritoimen ja eri  
seurakuntien järjestöjen kanssa. Heidän tarjoamansa harrastustoiminta ja tapahtumat 
tuovat kaivattua elämää ja virkistystä asumispalveluyksiköihin. 
 
Ikäihmisten asumispalveluissa on tavoitteena toimia avoimesti, eettisesti ja luottamusta 
herättäen. Toiminnan laatua arvioidaan säännöllisesti ja panostamme laadun seuranta-
menetelmien luotettavuuteen ja toimivuuteen. Toiminta on avointa ja julkista ja perustuu 
lakisääteiseen omavalvontaan. Toimintaa kehitetään ja arvioidaan saadun palautteen 
sekä RAI-järjestelmällä kerätyn säännöllisen arviointi- ja vertailutiedon avulla.  
 
Suullista palautetta kerätään jatkuvasti jokapäiväisessä toiminnassa asiakkailta ja hei-
dän läheisiltään, henkilöstöltä, yhteistyötahoilta ja opiskelijoilta. Lisäksi keskusteluja 
käydään säännöllisesti (asiakas - omahoitaja - läheiset). Jokaisessa asumispalveluyksi-
kössä on palautelaatikko kirjallisia palautteita varten. Asiakaspalautetta kerätään  
määräajoin ja sieltä poimitaan arjen työn kehittämistarpeita. 
 
Talousarvioon 2020 on esitetty uutta tilahuoltajan tointa Jokilintuun. Yksikössä on tähän 
asti ollut neljää asukasyksikköä varten kolme tilahuoltajaa. Uuden työntekijän saaminen 
turvaa hoitotyöntekijöiden mahdollisuutta antaa työpanos yhä paremmin asukkaiden 
käyttöön ja ruoka-, pyykki- ja muu tukipalvelu toteutetaan tilahuoltajan tekemänä. 
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Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Jatketaan asiakkaiden tarpeista lähtevän palvelutoiminnan kehittämistä, mm. perhe- 

 hoitopalvelun vakiinnuttaminen yhdeksi uudeksi asumispalveluvaihtoehdoksi. Kuntout-
tavien lyhytaikaishoitopaikkojen määrää tulee jatkuvasti arvioida, koska niiden merkitys 
ikäihmisten kotona asumisen tueksi on keskeinen. 

 

Tavoitteet 
Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Hoidon laadun omaeh-
toinen seuranta 

Asukasneuvoston kokoukset vähintään 6 krt./ vuosi 
RAI-laadunhallinnan tulokset : 
Ravitsemus  BMI > 23 
Asiakkaan saama kuntoutus (aktiivinen ja passiivinen) 
vähintään 15 min. päivässä, viitenä päivänä viikossa 
Asiakkaan/omaisen osallisuus hoidon suunnitteluun: 
omahoitaja ottaa yhteyttä hoito- ja kuntoutussuunnitel-
man laatimisvaiheessa 

 
 
 
kyllä / ei 
 
 
kyllä / ei 

Perheystävällinen työ-
paikka  

Autonomisen työvuorosuunnittelun käyttöönotto 
Toteutuuko: Kyllä/ei 

 

Kinestetiikan juurrutta-
minen hoitotyöhon 

Vähintään 50 % henkilökunnasta on käynyt vähintään 
kinestetiikan peruskurssin 

 

 
Tunnusluvut 

 
 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Tehostettu palveluasuminen, oma 
tuotanto 
  hoitopäivät 
  asiakkaat 

 
 

47 875 
168 

 
 

45 838    
160 

 
 

43 231 
145 

 
 

41 000 
154 

 
 

43 000 
134 

Tehostettu palveluasuminen, osto-
palvelut 
  hoitopäivät 
  asiakkaat 

 
 

11 929 
37 

 
 

10 534    
35 

 
 

10 580 
37 

 
 

10 200 
33 

 
 

9 500 
26 

Lyhytaikaishoidon/intervallihoi-don 
hoitopäivät (oma tuotanto) / asiak-
kaat 

 
4 821 

138 

 
5 129    

153  

 
6 869 

147 

 
10 000 

180 

 
10 000 

180 

 
Terveyspalvelut 
Avoterveydenhuolto  
 

Palvelukuvaus 
 
Avoterveydenhuoltoon sisältyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, äitiys- ja per-
hesuunnitteluneuvolapalvelut, lastenneuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
topalvelut, aikuisvastaanottopalvelut, diabeetikoille suunnatut palvelut, työnhakijoiden 
terveystarkastukset, omaishoitajien sekä perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkas-
tukset, naisten joukkotarkastukset, kuulonhuoltopalvelut ja matkailijoiden rokotukset.  
Toiminta-ajatuksena on kokonaisvaltaisten asiakaslähtöisten, terveyttä edistävien pal-
velujen tuottaminen koko väestölle, sairauksien ennaltaehkäisy sekä moniammatillinen 
yhteistyö perusterveydenhuollon, sivistys-, sosiaali- ja liikuntapalvelujen toimijoiden  
sekä kolmannen sektorin kanssa. Toimintaa suunnataan lisääntyvästi ennalta ehkäise-
vien palveluiden tuottamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen Lapuan kaupun-
gin strategian - Onnen reseptin - tavoitteiden mukaisesti.  
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Palvelun kehittäminen  
 

Talousarviovuosi 2020 
 
Talousarviovuonna toiminnan painopistealueina ovat ennalta ehkäisevän työn ja moni-
ammatillisen/monialaisen yhteistyön kehittäminen. Perheiden palveluissa on keskiössä 
perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen. Osana perhekeskustyötä tehdään lastenneu-
volan terveydenhoitajan ja perhetyön kotipalvelun työntekijän yhteiset kotikäynnit syn-
tyneiden vauvojen perheisiin. Kotikäyntien tarkoituksena on kehittää neuvola- ja perhe-
työn yhteistyötä, sekä siirtää työskentelyn painopistettä ennaltaehkäisevään työhön.   
 
Kaikilla avoterveydenhuollon sektoreilla kehitetään elintapaohjausta yhteistyössä vas-
taanottopalveluiden, liikuntatoimen, ruokapalveluiden, sivistystoimen, oppilaitosten, 
muiden maakunnallisten toimijoiden (esim. Aksila) sekä kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa. 
 
Diabetesasiakkaiden kokonaishoito lääkärin vastaanoton jälkeen toteutetaan tällä het-
kellä kahden (2) aikuis- ja diabetesneuvolan terveydenhoitajan toimesta sekä osittain 
kansanterveystyömallin mukaisesti koko avoterveydenhuollon puolella. Ennalta ehkäi-
sevän työn keinoin on mahdollista saada kuntalaisten piilevät sairaudet näkyviksi en-
nen varsinaisen taudin puhkeamista. Näin saadaan pitkällä aikavälillä myös säästöjä. 
Diabeteksen uudet hoitomuodot ja niissä tarvittavat hoitotarvikkeet ovat hintavia, mutta 
tuovat säästöjä pitkällä aikavälillä parantuneen hoitotasapainon myötä. 
 
Sähköisten ajanvarauspalvelujen kehittämistä jatketaan laajentamalla Hyviksen kautta 
tehtävät ajanvarukset koskemaan myös perhesuunnitteluneuvolan palveluita. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Toimintaa kehitetään entistä enemmän ennalta ehkäisevään ja terveyttä edistävään 
sekä moniammatillisen yhteistyön toimintaan päin. Korostetaan koulutuksen ja  
kokonaisvaltaisen jatkuvan oppimisen merkitystä.  
 
Diabetesta sairastavien suuri lukumäärä (n. 1500) sekä lisäsairauksien puhkeamisen 
ehkäiseminen, ennalta ehkäisevän työn kehittäminen ja mahdollistaminen edellyttää li-
säresursseja terveydenhoitajatyöhön. Tämän takia suunnitelmavuodelle 2021 talousar-
vioon esitetään yhtä (1) uutta terveydenhoitajan tointa aikuis- ja diabetesneuvolaan. 
Sote-linjaukset vaikuttavat suunnitelmavuosien linjauksiin. 
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Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Uusien toimintamal-
lien kehittäminen ja 
monialaisen yhteis-
työn vahvistaminen 

Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa. 
Mittari:  
•Aluetiimien kokoontumiset 30/vuosi. 
•Asiakasperheiden kartoituskotikäynnit 15/vuosi 
 
Lastenneuvolan monialaiset kotikäynnit 
yhteistyössä perhetyön kotipalvelun 
kanssa. 
Mittari:  
•Kotikäyntien lukumäärä 140/vuosi 
 
Elintapaohjauksen kehittäminen ja toiminta monialaisesti. 
Mittari:  
•Kuvatut toimintamallit: Ravitsemus, liikunta, lepo  Kyllä / Ei 
•Toteutuneet elintapaohjausryhmät. 2/vuosi. 

 

Sähköisten palvelu-
jen kehittäminen 

Sähköisen ajanvarauksen laajentaminen perhesuunnittelu-
neuvolaan. 
Mittari:  
•Ajanvaraus käytössä kyllä/ei 

 

 
Tunnusluvut  
 

 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Avoterveydenhuollon käynnit yhteensä 23 060 23 172 23 236 25 000 25 000 

Äitiysneuvolakäynnit,  
Kotikäynnit + VAVU-kotikäynnit 

3 899 2 445 
 

2 198 
147 

2500 
80 

2 100 
150 

Perhesuunnitteluneuvolakäynnit 
josta alle 25 v. käynnit 

856 761 752 900 1100 
390 

Lastenneuvolakäynnit,  
kotikäynnit 
Monialaiset kotikäynnit 

4 398 4 491 4 060 
150 

4500 
120 

4200 
160 
140 

Perhekeskustyö 
-kokoontuneiden tiimien lukumäärä 
-kotikäyntien lukumäärä 

     
30 
15 

Kouluterveydenhuolto (ala- ja yläkoulu) 
Merkkarilla (psyk.sh) käynnit/vuosi 
Oppilashuollon ryhmät 

5 042 5 329 5 469 
16* 

5 500 
110 

5 500 
60 
50 

Opiskelijaterveydenhuollon käynnit 
(lukio, Sedu, Kr.opisto) 
Merkkarilla käynnit/vuosi 
Opiskeluhuollon ryhmät 

2 257 2 005 1 663** 
 

21* 

2500 
 

190 

2 300 
 

90 
60 

Muut neuvolakäynnit 4 100 5 064 5 060 5200 5 800 

Naisten joukkotarkastukset (PAPA) 508 513 502 600 600 

Mammografiat (ostopalveluna) 859 750 815 800 830 

Kausi-influenssarokotukset 1 997 2 576 2 971 2300 3 000 

Työnhakijoiden terveystarkastukset 46 60 61 90 70 

Omaishoitajien/perhehoitajien terveys-
tarkastukset 

  11 50 20 

 

Taulukossa olevat tunnusluvut on poimittu Exreport-ohjelman avulla. Tunnusluvuissa on  
mukana vain käynnit. Lukuihin eivät sisälly puhelut, työryhmät, kirjalliset tehtävät tms.  
* Merkkaritoiminta (psyk.sairaanhoitaja) toiminta alkoi syyskuussa 2018 yläkoululla ja opiske-
luterveydenhuollossa 
** Opiskelijaterveydenhuollon asiakasmäärä jäi tavanomaista pienemmäksi käytettävissä ole-
vista pienemmistä terveydenhoitajaresursseista. 
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Fysioterapia  
Palvelukuvaus 
 

Fysioterapiapalveluissa keskitytään peruspalveluiden tarjoamiseen kohderyhmänä lap-
set, nuoret, aikuiset sekä ikääntyneet. Fysioterapiapalvelut sisältävät toiminta- ja työky-
vyn arviointia, fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa, fysioterapiaa sekä avovastaan-
otolla että akuutti- ja kuntoutusosastolla, fysioterapeutin suoravastaanottoa ja apuvälin-
tarpeen arviointia ja lainausta. Pitkäaikaissairaiden aikuisten fysioterapia pyritään to-
teuttamaan omana toimintana. Fysioterapiaa toteutetaan myös ryhmämuotoisesti,  
jossa kohderyhmänä ovat asiakkaat, joilla on tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia tai  
neurologinen sairaus.  
 
Toiminta-ajatuksena on kannustaa asiakasta ottamaan vastuuta omasta terveydestä ja 
hyvinvoinnista sekä edistää fyysistä toimintakykyä yhteistyössä asiakkaan kanssa.  
 

Palvelun kehittäminen  
 
Vuonna 2020 on yksi keskeinen tavoite suoravastaanottojen lisääminen. Fysiotera-
peutin suoravastaanotto on tarkoitettu asiakkaille, joille tulee äkillinen tuki- ja/tai liikun-
taelimistön ongelma. Fysioterapeutin suoravastaanoton tavoitteena on puuttua ongel-
maan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin ongelma ei pitkity. Asiakas ohja-
taan tiettyjen kriteereiden perusteella lääkärin sijaan fysioterapeutille. Suoravastaan-
ottotoimintamalli on ollut käytössä jo muutaman vuoden pienimuotoisesti resurssiva-
jeen vuoksi, vuonna 2020 tavoitteena on laajentaa suoravastaanottoa ja tuottaa 5-7 
suoravastaanottokäyntiä. 
 
Aikuisten pitkäaikaissairaiden fysioterapia on toteutettu tähän asti ostopalveluna. 
Vuonna 2019 fysioterapiayksikkö sai fysioterapeutin toimen, kun terveyskeskusavusta-
jan toimi muutettiin fysioterapeutin toimeksi. Toimi täytettiin ja vuoden 2020 toimintaan 
fysioterapiatoimen on suunniteltu vaikuttavan ostopalveluihin niitä vähentäen aikuisasi-
akkaiden osalta. Lasten erityisosaamista vaativa fysioterapia ostetaan edelleen. 
Osastokuntoutusprosessin kehittäminen aloitettiin jo edellisenä suunnitelmavuotena ja 
vaatii tarkastelua sekä kehittämistä edelleen. Tavoitteena on lyhyet hoitojaksot, joiden 
aikana fysioterapia toteutuu suunnitelmallisesti sisältäen toimintakyvyn- sekä apuväli-
netarpeen arviointia, toimintakykyä ylläpitävää sekä parantavaa terapiaa. Fysiotera-
peutti myös tukee muuta ammattihenkilöstöä kuntouttamisessa. Talousarviovuonna 
2020 fysioterapia on mukana elintapaohjauksen moniammatillisessa kehittämisessä 
sekä Voimaa vanhuuteen -hankkeessa. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Toiminnan vakiinnuttaminen sekä soten antaman suunnan toteuttaminen.    
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Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Fysioterapeutin suoravas-
taanoton lisääminen  
selkä- ja olkapääpotilaille 

5-7 suoravastaanottoaikaa em. asiakkaille viikossa 
Mittarit: 
•vastaanottomäärät 175 asiakasta/vuosi 

 
 
 

Aikuispotilaiden vastaan-
ottojen kasvu 
 
 

Ostopalvelujen väheneminen 
Mittarit: 
•maksusitoumusten määrän laskeminen 20 % 
•Kustannusten määrän väheneminen 20 % 

 

Osastokuntoutuksen 

kehittäminen  

Moniammatillisen osastokuntoutusprosessin kehittämisen 
jatkaminen ja sisällön tarkastelu 
Mittarit: 
•Moniammatillisten asiakassuunnitelmien määrä 50/vuosi 

 

 
Tunnusluvut  

 
 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Fysioterapian käynnit 4 822 2 917 1 587 2 900 2 100* 

Apuvälinelainaukset 3 070 2 781 2 610 2 700       2 700  

Suoravastaanottokäynnit    200          300 

Ryhmätilaisuudet  157 139 130 160         140 

* vastaanottolajina Hoitaja vastaanotto, aikaisimpina vuosina sisältänyt myös muita kontakteja 

 
Vastaanottopalvelut   
Palvelukuvaus 
 

Vastaanottopalvelussa toimivat erilaiset lääkärien ja hoitajien vastaanotot ja kiirevas-
taanotto. Toimintaa ohjaavat mm. Terveydenhuoltolaki ja Valtioneuvoston asetus kii-
reellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Kunta- 
laisille tarjotaan hyvin kattava palveluvalikoima. Kiirevastaanotto toimii arkisin klo 8-20 
ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 10–18. Kiireetöntä vastaanottotoimintaa tarjo-
taan virka-aikana. Eri ammattiryhmien ja tukipalvelujen osaamista hyödynnetään toi-
minnassa. Tukipalveluihin kuuluvat keskusvarasto, fysioterapia, välinehuolto, sairaala-
huolto ja sairaanhoitopiirin tuottamat laboratorio- ja röntgenpalvelut.  
 

Palvelun kehittäminen  
  

Talousarviovuosi 2020 
 
Vastaanotoilla toimitaan asiakaslähtöisesti ja ylläpidetään palveluhenkistä organisaa-
tiokulttuuria ja jatketaan valmistellun vastaanoton toimintatapaa. Hyvään asiakaskoke-
mukseen panostetaan. Vastaanottotoiminnan segmentointia (kiireetön, kiireellinen ja 
päivystysvastaanotto) ja pääasiakassegmenttien (kertakävijät, vähän palveluita tarvit-
sevat pitkäaikaiset asiakkaat ja paljon palveluita tarvitsevat pitkäaikaiset asiakkaat) 
palvelupolun kehittämistä jatketaan. Palvelujen saaminen perustuu ammattilaisen teke-
mään hoidon tarpeen arviointiin, jossa tavoitteena on hyödyntää alueellisesti hyväksyt-
tyjä kriteerejä. Lisäksi brändäykseen kiinnitetään lisähuomiota alueellisen tk-liigan 
kanssa yhteistyössä. 
 
Asiakassuunnitelmia laaditaan tai päivitetään niistä hyötyville. Asiakkaan omia voima-
varoja tuetaan ja mukaan otetaan tarvittaessa asiakkaan läheiset/sosiaalinen tukiver-
kosto. Moniammatillista osaamista ja tukipalveluita hyödynnetään. Elintapaohjausta ja 
ennalta ehkäisevää neuvontaa annetaan erilaisissa yhteydenotto- ja vastaanottotilan-
teissa. 
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Tavoitettavuuden parantamiseksi takaisinsoittojärjestelmä otetaan käyttöön. Sähköisiä 
yhteydenottotapoja jatketaan perinteisen henkilökohtaisen asioinnin rinnalla sekä hyö-
dynnetään asiakaspalautetta toiminnassa.  
 
Omana tai ostopalvelutoimintana tuotetaan edelleen erikoissairaanhoidon tasoisia tut-
kimuksia, kuten gastroskopiat, sigmoideoskopiat, colonskopiat, sydämen ja muita UÄ-
tutkimuksia, rasitusergot, rannekanavatutkimukset, Holter-tutkimukset, uniapneatutki-
mukset sekä psykoterapiapalveluita. Erikoissairaanhoidosta on siirretty runsaasti tehtä-
viä perusterveydenhuoltoon, mikä on lisännyt lääkärien ja hoitajien työtehtäviä merkit-
tävästi. Asiantuntijahoitajien vastaanotoilla huolehditaan asiakkaiden perussairauksien 
säännöllisistä seurannoista, erikoissairaanhoidosta siirtyneistä tehtävistä ja vähenne-
tään näin osaltaan lääkärin vastaanottokäyntien tarvetta.  
 
Henkilöstöresurssien ja toimintojen suunnittelussa hyödynnetään jatkossa myös vuosi-
kelloajattelua, jolloin toimintaa suunnitellaan juhlapyhien, infektiokausien, ruuhka-
aikojen, kesälomien ja muiden toimintaan vaikuttavien tilanteiden mukaan. On myös 
varmistettava, että jokaisella toimijalla on tarvittaessa osaava sijainen. Toiminnan  
organisoinnissa on suunnitteilla seuraavia muutoksia: Muistineuvolan sijoittuminen  
vastaanottopalveluihin ja tähystystutkimusten tuottaminen ostopalveluina.  
 
Kehittämistä on tarkoitus jatkaa vuonna 2020. Vastaanottopalvelut ovat mukana seu-
raavissa hankkeissa ja koulutuksissa eli Kilpailukykyinen terveyskeskus (tk-liiga), 
STEPPI-hanke, TEKE-kehittäjätyöparitoiminta sekä Elintapaohjaus-hankkeessa. 
Vuoden 2020 aikana luodaan selkeä hoitotarvikejakelun prosessikuvaus. Prosessi  
jakautuu kahteen eri toimintoon eli perusturvan yksikköihin tapahtuva jakelu sekä  
kuntalaisille suunnattu hoitosuunnitelman mukainen perustuva jakelu. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Suunnitelmavuosille 2021 - 2022 on tarkoitus parantaa tavoitettavuutta ja ylläpitää eri-
laistenyhteydenottokanavien saatavuutta. Tärkeää on kehittää asiakaskokemusta, pal-
veluprosesseja ja tunnistaa erilaisia asiakas- ja vastaanottotoiminnan segmenttejä. 
toimintaa tukee maakunnallinen brändityö. Uusia toimintoja integroidaan vastaanotto-
palveluihin.  
 
Uniapnea-asiakkaiden, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ja haavanhoitojen lisään-
tyminen kuormittaa vastaanottopalveluja enenevästi. Suunnitelmavuotena 2021 on 
haavanhoitajan/vastaanottohoitajan yhdistetyn toimen saaminen välttämätöntä, jotta 
asiantuntijahoitajat ja haavanhoidot saadaan jatkossa toteutettua järkevästi ja kustan-
nustehokkaasti. 
 
Sote-linjaukset vaikuttavat suunnitelmavuosien linjauksiin. 
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Hoitotarvikejakelun 
selkeyttäminen 

Prosessin tarkastelu ja laatiminen 
Henkilöstön koulutus 

 Kustannusten lasku 5 % 

 HT-JAK -lehden käyttö 100 % 

 Koulutuksen toteutuminen kyllä/ei  

 

 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Tavoitettavuuden 
parantaminen ja 
asiakaskokemuk-
sen edistäminen  
 
 
 
 
Vastaanottotoimin-
nan kehittäminen ja 
toiminnan brän-
däys  
 
 
 
 
 
 
 

Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto   

 Toteutuminen Kyllä/ei 

 Asiakaspalaute 

 Tavoitettavuus 98 % 

Palveluista tiedottaminen eri viestintävälineissä 

 seuraajien määrä fb,Twitter, Hyvis  

 
Kotisivujen päivittäminen 

 Toteutunut/ei toteutunut 

 Asiakaspalautteet 

 

Asiakaspalvelukoulutukset 

 Toteutuminen Kyllä/ei 

 Asiakaspalaute 

 HAIPRO:t 12kpl/vuosi 

Eri asiakassegmenttien tunnistaminen ja palvelupolkujen sel-
kiyttäminen  

 Palvelupolut luotu kolmelle pääryhmälle eli kertakäyttäjät, 

vähän palveluja tarvitsevat pitkäaikaiset asiakkaat ja paljon 

palveluja käyttävät ja tarvitsevat: Kyllä/ei 

Toiminnallisen vuosikellon laatiminen 

 Toteutuminen kyllä/ei 

 Asiakaspalaute 

 Jonotusaika (T3) alle 10 päivää 

Uusien toimintojen suunnittelu ja integroiminen omaan toimin-
taan: 
 
Elintapaohjauksen, kotisairaalatoiminnan, tähystystoiminnan 
uudelleen järjestely 

 Kyllä/ei 

 Neuvontamäärät kts. tunnusluvut 
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Tunnusluvut  

 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Lääkärit      

Käynnit lääkärin vastaanotolla, viralli-
set kontaktilajit (ml. avoterveydenhuolto) 
Kaikki kontaktilajit (ml. avoth) 

 
23 253 

 
21 548 

*31 921 

 
25 000 

 
22000 

*32000 

 
21 000 

*31 000 

Edellisistä käynnit päivävastaanotolla 
(klo 8-16) 

 
17 790 

 
17 497 

 
20 000 

 
17000 

 
17 000 

Erikoissairaanhoitotasoiset tutkimukset 

-gastroskopiat 
-colonoskopiat 
-ergometriat 
-ultraäänitutkimukset 
-sydämen uä-tutkimukset 

 
159 
127 
145 
211 

 
201 
155 
158 
214 

 
160 
130 
150 
200 
299 

 
170 
130 
150 
200 

 

 
100 
100 
160 
200 
280 

Hoitajat      

Hoitajien kaikki kontaktilajit** 27 955 **41 679 35 000 **42 000 38 000 

Hoitajien puhelinneuvonta  ***49 097 39 403 ***48 000 40 000 

Reumahoitaja (sis. ohjausvastaanotot, 
hoitokäynnit, puhelinajat) 

   
601 

 
250 

 
400 

Astma- ja allergiahoitaja  
(sis. Prick-testit, siedätykset ja käynnit ja 
puhelinajat) 

  417 320 350 

Päihdetyö (sis. hoitajien päihdetyön, 
opiaattikorvaushoidot ja ajokykyseu-
rannat, avokatkaisun, huumetestaukset) 

  742 300 700 

Mediracer rannekanavatutkimukset   25 10 15 

Holter 
Tapahtuma EKG 

  193 250 190 
60 

Psykiatrinen hoitaja (vastaanotot, 
käynnit ja puhelut) 

  275 275 300 

Uniapnea (sis. vastaanotot, unitutki-
mukset, ohjauskäynnit) 

  85 175 200 

Sydän- ja verenpainehoitaja (sis. vas-
taanotot ja puhelut)  

  275 175 200 

Muistineuvolan asiakastapahtumat   1 635 1 500 1 500 

Terveysongelmaan liittyvät neuvonta/ 
ohjaus, yleinen terveysneuvonta 

  1 989 - 1 900 

Tiimivastaanottojen määrä   - 30 30 

Asiakassuunnitelmien määrä   - 200 200 

Laatumittarit      

Asiakastyytyväisyyskyselyt 
HaiPro 
Cless opiskelija-arviointi 

 
 

 
 

- 
- 

min 4  
määrä ja 
laatu > 4 

min 4 
määrä ja 
laatu > 4 

Sähköisten palvelujen käyttäjämäärät 
(Hyvis, Omakanta reseptit, muut) 

  - - Arviointi: 
selkeä kasvu, 
osassa ei tilas-
toa olemassa 

*       Sisältää kaikki lääkärien kontaktilajit, kuten vastaanottokäynnit, konsultaatiot, puhelinajat, sähköinen asiointi, 

asiakirjamerkinnät ilman potilaan vastaanottoa, mukana avoterveydenhuollon lääkärikäynnit. 
**     Sisältää kaikki kontaktilajit, kuten vastaanottokäynnit, avustavat suoritteet, sähköinen asiointi, asiakirjamerkinnät. 

***    Kaikki puhelut, jotka tulleet 06-438 4844 numeroon, tilasto Handycall-liikennemittauksesta. 
****   Asiakkaat hoidettu ostopalveluna psykoterapeutilla 7/2018 asti  
*****  Hoitajien vastaanotoilla antama elintapaohjaus ja terveysneuvonta (päihteet, tupakka, painonhallinta,  uni jne.)  

 
Terveydenhuollon tulevaisuuden riskit 

Henkilöstön saatavuus, Talous, Ennaltaehkäisyn resurssien vähentyminen, Sote 
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Hammashuolto  
 
Palvelukuvaus 
 

Hammashuollon toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön suun terveyttä 
tarjoamalla laadukasta hammashoitoa sekä tunnistamalla korkean sairastumisriskin  
potilaat varhaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisevää toimintaa toteutetaan sekä yksilölli-
sesti että ryhmille. Pyritään huolehtimaan siitä, että kuntalaisten elinympäristö on suun 
terveyttä edistävä. 
 

Palvelun kehittäminen  
 
Talousarviovuosi 2020 

 
Paikkakunnalla on lopettanut kolme hammaslääkäriä ja hoidon kysyntä on julkisella 
puolella noussut pysyvästi. Elokuussa 2019 kiireettömän hoidon jonossa on 450 asia-
kasta ja odotusaika uhkaa ylittää lain salliman puolen vuoden hoitotakuun. Jonon pur-
kamiseen tarvitaan lisää henkilöstöresurssia; hammaslääkäri-hammashoitaja-työpari.  
Hoitohuoneitten remontit jatkuvat kahdessa huoneessa (lattiamatto uusitaan, seinät 
maalataan, uudet kaapistot ja työpöydät). Toiseen huoneeseen hankitaan myös rönt-
genputki. Hankitaan kaksi uutta hoitokonetta. Jatketaan toimia riittävän hyvän työympä-
ristön turvaamiseksi (henkilöstön hyvinvointi). 
 
Hammashoitajan työtehtäviin tulisi lisätä osastonhoitajan tehtäviä vastaanottotyön  
ohella. Pyritään parantamaan ajanvarauspalveluita sähköisen asioinnin avulla. 
 
Joustava ajanvaraus / monihuonemalli tai muita soveltuvia muutoksia toimintaan. Yh-
teistyö Nordic Healthcare Groupin kanssa suun laatu- ja vaikuttavuusmittariston avulla. 
Ennaltaehkäisevään työhön varataan riittävästi resursseja. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Remontit jatkuvat, kaluston uusimista tarpeen mukaan. 
 

Tavoitteet 
Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Riittävät hammashoitopal-
velut kuntalaisille 

Hoitotakuun toteutuminen, 
 kiireettömän hoidon jonoa ei ole 

 

Reikiintymisen vähenemi-
nen 

Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistu-
nut pysäytyshoito 
Reikiintymistä kuvaavan D-indeksin tavoitetaso  
12-vuotiailla 0,4 ja 15-vuotiailla 1,2 

 

Päivystyskäyntien osuus 
kaikista käynneistä 

Tavoitetaso alle 15 %  

 
Tunnusluvut 
 

 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Käynnit: 0 - 17-vuotiaat 7 988 7 132 7 048 7 300 alle 50 % 
käynneistä 

Käynnit: yli 17-vuotiaat 7 411 7 504 7 809 7 500 yli 50 % 
käynneistä 

Käynnit: ulkopaikkakuntalaiset 73 145 110 100 100 

Potilasmaksutulot € 374068 408263 448092 400000 525000 
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Akuuttihoito ja kuntoutusosasto / kotisairaala 
Palvelukuvaus 

 
Akuutti- ja kuntoutusosaston hoitotyön käytäntönä on laadukas hoitotyö potilaiden oma-
toimisuutta tukien. Hoito toteutetaan yhteistyössä moniammatillisen tiimin, omaisten 
sekä potilaan itsensä kanssa työvälineenä hoitosuunnitelma. Tavoitteena ovat kuntout-
tava ja omatoimisuutta tukeva toiminta sekä lyhyet hoitojaksot, jotka edistävät asiak-
kaan mahdollisimman pitkään selviytymistä omassa kodissaan omaisten ja eri tukipal-
veluiden avulla. Osastolla järjestetään myös katkaisu- ja saattohoitoa Käypähoito-
suositusten mukaan. 
 
Hoitoa toteutetaan kahdessa kerroksessa 1 - 2 hengen huoneissa. Akuutit potilaat,  
katkohoitopotilaat sekä saattohoitopotilaat hoidetaan alakerrassa, ja jatkokuntoutetta-
vat ja jatkohoitoa odottavat potilaat yläkerrassa. Tavoitteena on keskittyä entistä 
enemmän kuntouttavaan toimintaan. Tulevaisuudessa terveydenhuollon yksi tärkeim-
mistä tehtävistä on asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen. 
 

Palvelun kehittäminen  
  

Talousarviovuosi 2020 
 
Akuutti- ja kuntoutusosastolla tullaan jatkamaan toimintojen tarkastelua ja laadun  
parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Toiminnan painopistettä tullaan vahvistamaan  
lyhytkestoisiin käynteihin akuuttiosastolla ja toimintakyvyn ylläpitoon. Vuonna 2020 
STEPPI-hanke jatkuu ja erityisalueina ovat suun hoito, liikkuminen ja ulkoilu. Tämän  
lisäksi kehitetään kuntoutuspotilaan hoitoprosessia ja siinä moniammatillista sekä kun-
touttavaa työotetta. Fysioterapeutin työpanosta lisätään osastotyöhön.  
 
Ikäihmisten määrän kasvaessa ilmenee haasteita myös osaston potilaspaikkojen riittä-
vyyteen. Osaston kuormitusprosentti on ollut suuri vuonna 2019 ja on jouduttu turvau-
tumaan lisäpotilaspaikkoihin. Tämän vuoksi kotisairaalan kehittäminen on ajankohtaista 
ja tavoitteena saada toiminta käyntiin vuonna 2020. Kotisairaalan avulla voidaan korva-
ta osastohoito kotiin annettavalla palvelulla. Kotisairaalahoito on määräaikaista ja sitä 
ohjaa terveydenhuoltolaki. Se on perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai nii-
den yhdessä järjestämää toimintaa. Asiakkaan laadukkaan hoidon lisäksi kotisairaalan 
toiminnan avulla pyritään pitämään hallinnassa myös osaston paikkalukua, laskemaan 
kuormitusprosenttia ja hoitopäiviä sekä vähentämään erikoissairaanhoidon kustannuk-
sia. Kotisairaalatoiminnan käynnistyminen vuonna 2020 vaatii tilat, välineet ja henkilös-
tön. Toiminta vaatii alkuvaiheessa 3 sairaanhoitajaa sekä resurssien, toimintatapojen 
arviointia/kehittämistä, työnjakoa ja yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa. Tarvitaan 
yksi sairaanhoitajan määräaikainen toimi kotisairaalatoimintaan, kaksi muuta sairaan-
hoitajaa otetaan nykyisestä henkilöstöresurssista. Tilat ovat valmiina, mutta välineet ja 
henkilöstö on huomioitava vuoden 2020 talousarviossa. Tavoitteena on jatkossa hallita 
potilaspaikkojen määrää ja sitä kautta suunnata resurssit oikein. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja siihen liittyvän maakunnallisen tilatarkaste-
lun myötä todettiin, että osastolla tulisi kaikissa potilashuoneissa olla huonekohtaiset 
wc- ja suihkutilat infektioriskin torjumiseksi. Tämän vuoksi suunnittelumuutoksesta 
käynnistettiin vuonna 2018 ja saneeraus oli tarkoitus toteuttaa 2019, mutta siirrettiin 
suunnitteluresurssipulan takia vuodelle 2020.  
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Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Kotisairaalatoiminnan vakiinnuttaminen sekä kuntoutuksen laadun kehittäminen jatkuu 
vuosina 2021 - 2022. Lisäksi tuleva sote luo suuntaviivoja toiminnalle. 

 
Tavoitteet 
  

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Kotisairaalan toimin-
nan käynnistäminen 

Työnjaon selkeyttäminen ja toimintakäytäntöjen 
luominen vastaanoton ja kotihoidon kanssa.  
Mittarit: 

•Osaston hoitopäivien määrä 7700/vuosi 

•Osaston potilaspaikkaluku 25-26 
•Osaston käyttöaste 82 % 
•Kotisairaalan asiakasmäärä 250/vuosi 
•Kotisairaalan käyntimäärät 2500/vuosi 
•Sakkopäivät 0 

 
 
 
 

 
Tunnusluvut  

 
# huom! Luvut voivat olla ta-
voitteena, mikäli kotisairaala 
käynnistyy 

Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 

Akuutti- ja kuntoutusosasto      

Hoitopäivät 9 783 9 121 10 210 9 100 7 700# 

Paikkaluku 28 28 28-32 28 25-26 

Käyttöaste 95 89 95 90 82 

Keskim. hoitoaika pv 9 9 12 6 8 

Sisäänkirjoitetut 988 945 824 1 100 700# 

Uloskirjoitetut 988 947 820 1 100 700# 

Jatkohoitoon palveluasumisyksi-
köihin siirtyneet 

  
ei mitattu 

 
ei mitattu 

  
25 

Kotisairaalan asiakasmäärä #     250# 

Kotisairaalakäynnit yhteensä #     2 500# 

Laatumittarit      

Asiakastyytyväisyyskysely  tyydyttävä   kiitettävä 

Sakkomaksu      0 

HaiPro  ei laskettu ei laskettu  12 

 
Erikoissairaanhoito 
Palvelukuvaus 
 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tuottaa pääosin hoidon porrastuksen mukaiset eri-
koissairaanhoidon palvelut sekä perusterveydenhuollon laboratorio- ja radiologiapalve-
lut sekä apteekkipalvelut. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan jonkin verran psykote-
rapiapalveluita ja vastaanottotoimintaa tukevia palveluita, kuten uniapneatutkimuksia, 
sydämen rasitusergometria- ja ultraäänitutkimuksia sekä sydämen rytmin pitkäaikaisre-
kisteröintejä (Holter-tutkimukset). Lisäksi ostetaan ääreishermostotutkimuksia, joilla 
edistetään kustannustehokkaasti oikean hoidon porrastuksen toteuttamista peruster-
veydenhuollossa. Erikoissairaanhoidon tasoista gastroskopia- ja kolonoskopiatoimintaa 
tullaan jatkamaan omassa terveyskeskuksessa ulkopuolisten erikoislääkäreiden teke-
minä. Näin toimien pyritään hillitsemään erikoissairaanhoidon kustannusten nousua ja 
parantamaan palvelua tutkimusten tapahtuessa lähellä potilasta omassa terveyskes-
kuksessa. 
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Palvelun kehittäminen  
 
 Talousarviovuosi 2020 

 
Toiminnan lähtökohtana on, että potilaat pystytään vastaanottamaan mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Tavoitteena on 
myös, että potilaat tutkitaan ja hoidetaan mahdollisimman pitkälle omassa terveyskes-
kuksessa, koska terveyskeskuksessa on toiminnan edellyttämää osaamista erikoissai-
raanhoidon tasoisten tutkimusten tekemiseen.  
 
Toimintaa tullaan kehittämään tulevien muutosten aiheuttamien tarpeiden mukaisesti. 
Toimintavuoden aikana kartoitetaan myös tehtäviä, jotka tehtävänsiirtoina ovat tulossa 
perusterveydenhuoltoon. Laaditaan myös linjauksia, mitä tehtäviä/tutkimuksia on järke-
vää toteuttaa perusterveydenhuollossa ja missä laajuudessa. 
 
Kehitetään terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosaston paikoille kuntoutustoimintaa 
erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon osastolle siirtyville potilaille. Kuntoutuk-
sen tarvetta on erityisesti niveloperaatioiden ja aivoverenkiertotapahtumien jälkeen. 
Huolehditaan riittävän paikkamäärän turvaamisesta akuutti- ja kuntoutusosaston tar-
peisiin, jotta voidaan nopeasti toteuttaa siirrot erikoissairaanhoidosta perusterveyden-
huollon paikoille ja vältetään näin sakkomaksujen kertymistä. Rakennetaan toiminta-
vuonna saniteettitilat kaikkiin niihin potilashuoneisiin, joissa ei niitä vielä ole. Näin toi-
mien voidaan parantaa epidemioiden aikaista tilojen optimaalista käyttöä ja potilastyy-
tyväisyyttä. 
 
Toimintavuoden aikana jatketaan virka-ajan ulkopuolisen kiire-vastaanoton toteuttamis-
ta omassa terveyskeskuksessa aikaisempien linjausten mukaisesti, jotta Seinäjoen 
keskussairaalan on mahdillista keskittyä laajan päivystyksen edellyttämien tehtävien 
hoitamiseen. Omassa terveyskeskuksessa kustannustehokkaasti toimiva kiirevastaan-
ottotoiminta vähentää päivystyslähetteiden määrää ja parantaa palvelua sekä vähentää 
keskussairaalan päivystysyksikön ylikuormittumista. 
 
Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön (Aksila) yhtenä tehtävänä on hoito-
polkujen kehittäminen. Hoitopolkuja laaditaan suurista, paljon kustannuksia aiheuttavis-
ta sairausryhmistä, yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon  
kanssa. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Valtakunnalliset ja maakunnalliset SOTE-ratkaisut tulevat linjaamaan suunnitelmavuo-
sia. Seinäjoen keskussairaalan säilymistä nykyisen sairaanhoitopiirimme alueen laajoin 
päivystysoikeuksin toimivana keskussairaalana pidetään välttämättömänä laadukkaan, 
joustavan ja kustannustehokkaan erikoissairaanhoidon turvaamiseksi maakuntamme 
asukkaille.  
 
Lapuan tulee voida toimia jatkossakin laajan palvelun terveyskeskuksena. Toimintaa 
tukee ajanmukainen röntgentoiminta vastauusittuine laitteistoineen ja laadukas labora-
toriotoiminta.  
 
Akuutti vuodeosastotoiminnan ja kuntoutuksen säilyminen Lapualla nähdään järkeväksi 
toimivien ja remontoitujen vuodeosastotilojen perusteella sekä Lapuan maantieteellisen 
sijainnin takia. 
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Tavoitteet 
 
Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Hoidon porrastuksen 
toteutuminen 

Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys potilas-
siirroissa 
Sakkopäivien määrä 0. 

 

Kustannusten pitäminen 
kohtuullisella tasolla 

Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa 
tutkimuksissa  
Tehtävien tutkimusten määrät entisellä tasolla 

 

 
Tunnusluvut  

 

 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 
Ta 2019 
14.500 as. 

Ta 2020 
14.427 as 

Erikoissairaanhoidon menot yhteensä 18 165 339 19 067 944 19 388 193 19 500 000 19 850 000 

Erikoissairaanhoidon menot €/as 1 246 1 308 1 316 1 345 1 376 

Perusterveydenhuollon nettomenot 
€/as 

491 495 555 514 564 

Terveydenhuollon kokonaismenot  
(netto) €/as 

 
1 737 

 
1 803 

 
1 871 

 
1 859 

 
1 940 

 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Lapuan osuus E-P:n shp:n käyttömenohin €/as 1 275 1 251 1 325 1 380  

Jäsenkuntien osuus E-P:n shp:n käyttömenoihin €/as 1 271 1 248 1 280 1 344  
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Tekninen keskus 
 

Tekninen lautakunta 
Ympäristölautakunta 

 

 
 



87 
 

 
 
 

 TALOUSARVIO  

TA 2019  TA 2020 

 TEKNINEN LAUTAKUNTA  

   

5 018 400 TOIMINTATUOTOT 5 112 000 

283 000 Valmistus omaan käyttöön 245 500 

-10 613 500 TOIMINTAKULUT -15 213 200 

-5 312 100 TOIMINTAKATE -9 855 700 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 TALOUSARVIO  

TA 2019  TA 2020 

 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  

   

105 700 TOIMINTATUOTOT 105 700 

-290 400 TOIMINTAKULUT -307 700 

-184 700 TOIMINTAKATE -202 000 
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Tekninen lautakunta     
     
1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut 
 

 Palvelukuvaus 

 
 Tekninen lautakunta huolehtii teknisistä palveluista. Hallinto- ja yleispalvelut sisältävät 

päätöksenteon, kirjaamisen ja arkistoinnin, toimistopalvelut, sekä osan osto- ja myyn-
tireskontrasta. Yleispalveluissa hoidetaan myös Hirvijärven asuntovaunupaikkojen ja 
venepaikkojen sekä puutarhapalstojen varaaminen ja vuokraus sekä teknisen kes-
kuksen henkilöstön rekrytoinnin toteutus. 

 

Palvelun kehittäminen  
 
    Talousarviovuosi 2020 

 
Talousarviovuosi 2020 on tarkkaan suunniteltu ja rakennus- ja saneerauskohteet va-
littu priorisoinnin perusteella. Isojen investointihankkeiden valvontaan ja kustannus-
seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan 
koulutuksiin ammattitaidon ylläpitämiseksi. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Talousarviovuoden kehittämistyö jatkuu. 

 

Tavoitteet 
 
Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 2020 

Oikea palvelutaso ja terve talous Vuoden 2019 budjettitason toteuttaminen  

 
Tunnusluvut 

 
Tekninen lautakunta Tp 2017 Tp 2018 TA 2019 TA 2020 Tot 2020 

Kokousten määrä 15 13    

Päätökset, kpl 176 158    

Yksityistiejaoston kokousten määrä 2 -    

Yksityistiejaoston käsittelemien 
asioiden määrä 

10 -    

Viranhaltijapäätökset      

Tekninen johtaja 34 31    

Kunnallistekniikan päällikkö 13 6    

Rakennuspäällikkö 1 2    

Kaupungingeodeetti 14 17    

Maankäyttöinsinööri 23 40    

Kiinteistöpäällikkö 7 6    

Asuntosihteeri 1 -    

Kaupunginpuutarhuri 7 8    
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2. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut 
 

Palvelukuvaus 
 

Kaavat ja tontit 
 

Maankäytön suunnittelu sisältää kaavoitustasot maakuntakaavasta (E-P:n liitto) oman 
kaupungin maankäytön strategiaan, yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen 
saakka. Maankäytön strategia sekä yleis- ja asemakaavoitus tehdään kaupungin 
toimesta. Joillakin asemakaavan ulkopuolisilla alueilla voidaan rakennushanke joutua 
arvioimaan suunnittelutarvealueen rakentamisedellytysten pohjalta. Kaupunki voi 
tarvittaessa erikseen vielä tarkemmin rajata suunnittelutarvealueen enintään 10 vuo-
deksi. 
 
Raakamaa hankitaan yleensä vapaaehtoisin kaupoin, mutta tarvittaessa lunastusme-
nettelyllä. Suunnitelmallinen maankäyttö edellyttää rakentamiskelpoisuuden selvittä-
mistä ja valvontaa. Asemakaavan vahvistuttua kaupunki myy tai vuokraa tontit ja 
asettaa ehdot mm. rakentamisen ajoittamiselle.  

 
Kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisteri 
 

Kaupungin viranomainen vastaa asemakaava-alueilla kiinteistöjen muodostuksesta ja 
niiden merkitsemisestä valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin. Kaupunki laatii asema-
kaavan pohjalta tonttijaot ja tontit lohkotaan kaupungin toimesta itsenäisiksi kiinteis-
töiksi. Kadut sekä puisto- ja virkistysalueet lohkotaan asemakaavan perusteella ylei-
sen alueen kiinteistöiksi.  

 
Maastomittaus ja paikkatiedot 
 

Asemakaava-alueiden kiinteistöjen virallinen paikkatieto ja tarvittavat muut sijaintitie-
dot ylläpidetään ilmakuvauksen, laserkeilauksen ja satelliittimittausten avulla. Kiinto-
piste- ja korkeuspisteverkkoa sekä pohjakarttaa pidetään ajan tasalla. Kaavat, uusien 
rakennusten paikat ja korkeudet sekä kunnallistekniset rakenteet merkitään maas-
toon. Johtoverkostot kartoitetaan maastossa johtokarttoja varten. Kartat tuotetaan ja 
ylläpidetään yhtenevästi paikkatiedon kanssa. Virallisen asemakaavakartan lisäksi 
ylläpidetään useita eri teemakarttoja ja niiden yhdistelmiä, joista tärkeimmät ovat 
osoite- ja opaskartat. Kaupungin ylläpitämää digitaalista kartta-aineistoa on myös 
ladattavissa verkossa valtakunnallisen kuntatietopalvelun (KTP) tietojärjestelmän 
kautta.   

 

Palvelun kehittäminen  
  

Talousarviovuosi 2020 
 
Riittävä raakamaan varanto on ehdoton edellytys taajamarakenteen toimivuuden,  
taloudellisuuden ja viihtyisyyden kehittämiselle. Raakamaan hankinta suuntautuu 
suunnitelmavuotena etupäässä metsäisille alueille ja taajamarakenteen sisällä oleville 
kaavoittamattomille alueille. Pitemmän tähtäimen maankäytön kehittämisen pohjaksi 
laadittavana olevat keskustaajaman osayleiskaavat saatetaan kokonaisuudessaan 
valmiiksi. Kaupungin maankäytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivis-
täminen ja viihtyisyyden parantaminen kaupunkikeskustan alueella. Tämä edellyttää 
yleensä asemakaavojen uudistamista, joita on saatu valmiiksi jo muutaman kohteen 
osalta. Raakamaa-alueiden lisähankintojen myötä jatketaan tuotanto- ja logistiikka-
alueiden maankäytön kehittämissuunnittelua Jouttirinteen ja Jouttikallion suunnalla. 
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Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Maakunnallisen kehittämisvyöhykkeen (Seinäjoki-Lapua-Kauhava) vahvistaminen 
mm. tiehankkeilla on osa lähikuntien kanssa tehtävää yhteistyötä. Kaupungin vetovoi-
maista kokonaisuutta tehostaa valtatien 19 lähialueen ja kaupunkikeskustan kehittä-
minen sekä matkailuelinkeinon kehittäminen Vanhan Paukun kulttuurikeskukseen ja 
Simpsiön alueisiin tukeutuen. Viestinnän ja markkinoinnin sisältöjen kehittäminen 
nousee entistäkin tärkeämmäksi, mihin liittyen maankäytön paikkatietojen sisältöä ja 
saatavuutta tullaan edelleen kehittämään. Innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan uusien 
asukkaiden ja yritysten tavoittamiseksi.  

 
Tavoitteet  

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 2020 

Riittävä raakamaan hankinta ja 
tonttitarjonta  

Raakamaata vähintään 30 ha keskeisiltä 
kasvualueilta. 
Ritarinteentien asuinalueen kaavoitus 
Ritavuoren uuden koulun lähialueelle. 

 

Keskustaajaman kolmannen 
osayleiskaavan saattaminen 
valmiiksi 

Keskustaajaman asuin- ja työpaikka-alueen 
osayleiskaava valtuustokäsittelyyn / lain-
voimaiseksi. 

 

Kaupunkikeskustan ja palvelu-
alueiden asemakaavojen kehit-
täminen 

Asemakaavan kehittämishankkeita laaditta-
vana vähintään 2 kpl   
(Vanha Paukku II, Keskustan kortteli) 

 

Elinkeinotoimintojen edistämi-
nen uusilla asemakaavahank-
keilla 

Tuotannollisia / logistisia kaavahankkeita 
laadittavana vähintään 2 kpl (Jouttirinne ja 
Jouttikallio) 

 

 

Tunnusluvut 
 Tp 2017 Tp 2018 TA 2019 TA 2020 Tot 2020 

Maanhankinta, ha 90 59 60 60  

Maanhankinta 1000 € 577 760 900 900  

Asemakaavaa ha 
(uudet + muutokset) 

25 51 40 35 
 

Tonttien rekisteröinti, kpl 55 21 30 30  

AO-tonttien luovutus, kpl 9 12 15 15  

Muiden tonttien luovutus, kpl 4 8 7 5  

Tonttien myyntitulot 1000 € 941 463 500 450  

 
3. Kunnallistekniset palvelut 
    Liikenneväylät 
 

 Palvelukuvaus 
Liikenneväyliin kuuluvat kadut, katuviheralueet, kevyen liikenteen väylät ja muut kau-
pungin hallussa olevat liikenneväylät sekä niihin kuuluvat sillat, valaistukset, liiken-
nemerkit ja -valot sekä muut ohjauslaitteet ja erityisrakenteet. Liikenneväylät ylläpide-
tään liikennöitävinä ympäri vuoden ja vuorokauden (24/365). 
Talvisaikaan kunnossapidon keskeisin tehtävä on liukkauden torjunta ja lumenauraus. 
Liukkauden torjuntaan käytetään hiekoitusta. Katuja ei suolata.  
 
Kaupunki omistaa ja ylläpitää katuvalaistusta kaduilla, yleisillä teillä (valtion omistamil-
la teillä) ja yksityisteillä. Valaistus pidetään kytkettynä 18.8. - 30.3. välisenä aikana ja 
keskustan alueella valaistus pidetään kytkettynä 30.4. asti. Tästä koituu lisäkustan-
nuksia noin 10 000 €, mutta samalla turvallisuus lisääntyy ilta-aikaan. Yöllä valaistus-
ta rajoitetaan ydinkeskustan muuntopiiriä lukuun ottamatta. Valaistuksen huolto han-
kitaan ulkoisena palveluna.  
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Katuvalaistuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa korostuu liikenneturvallisuuden  
lisääminen. Alueena on kaupunkitaajama ja kyläalueet kattavasti. 
 
Yksityistiet muodostavat yksityisten tiekuntien ja tienhoitokuntien erikseen ylläpitämän 
yleistä tieverkkoa täydentävän itsenäisen tieverkoston. Yksityisteiden ylläpitoa avus-
tetaan kaupungin varoin jatkossakin. 

 
Palvelun kehittäminen  
  

Talousarviovuosi 2020  
 
Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden 
fyysistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita. Tieverk-
koa kehitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
 
Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Talousarviovuoden kehittämistyötä jatketaan.  

 

Tavoitteet 
Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 2020 

Kunnossapidon 
kohtuullinen taso 

Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät  
liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät 
klo 12.00 mennessä. 
Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja 
viihtyisinä. 

 

 
Investointitavoitteet 

Tärkeimmät investoinnit Investointiohjelman muk.  

 
Tunnusluvut 
 

 Tp 2017 Tp 2018 TA 2019 TA 2020 Tot 2020 

Liikennealueet (m2) 788.750 794.800 810.000 825.000  

Kevyenliikenteen väylät (m) 40.700 41.400 44.000 45.000  

Avustettavat yksityistiet (km) 335 334 334 334  

Katuvalokeskukset (kpl) 117 117 119 119  

Katuvalopisteet 4.830 4.880 5.000 5.100  

 
4. Kunnallistekniset palvelut 
    Vesihuolto 
 
  Palvelukuvaus 
  

Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö kaupungin kirjanpidossa ja tuottaa palveluja 
erikseen määritellyn toiminta-alueen sisällä. Se huolehtii puhtaan talousveden jake-
lusta kiinteistöille ja kiinteistöjen talousjäteveden keräämisestä ja toimittamisesta jäte-
vedenpuhdistamolle. Jakeluverkosto, vesisäiliöt ja paineenkorotusasemat pidetään 
jatkuvassa toimintakunnossa (24/365). 
 
Vesihuoltolaitoksen talousvesi hankitaan Lappavesi Oy:ltä (kaupungin osakkuusyh-
tiö). Jätevesi toimitetaan Lapuan Jätevesi Oy:lle (kaupungin tytäryhtiö).  
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 Palvelun kehittäminen  

 
Talousarviovuosi 2020 
 
Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotus-
asemien, pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation 
osuutta lisätään.  
 
Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesi-
huollon laajentamista kyläalueille jatketaan kaupunginvaltuuston päättämän talousar-
vion 2020 mukaisesti. Toiminta-alueiden muuttamisesta on tehty valitus hallinto-
oikeuteen, joten tältä osin prosessi on kesken.  
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Vesihuollon laajentumista jatketaan tarpeen mukaan sekä puhtaan veden että jäteve-
siverkoston osalta. 
 

Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 2020 

Vesihuoltoverkosto jatkuvas-
sa toimintakunnossa 

Käyttökatkosten pituus enintään 6 tuntia 
kerrallaan 

 

Vuotoveden minimointi  
Puhdas vesi: Alle 7 % ostetun veden 
määrästä 
Jätevesi: Alle noin 300.000 m3 /v 

 

 
Tunnusluvut 

 
Puhdas vesi Tp 2017 Tp 2018 TA 2019 TA 2020 Tot 2020 

Vesijohtoverkosto (km) 191 193 260 263  

Liittymien lukumäärä (kpl) 3.274 3.590 3.630 3.650  

Vuotovesi (%) 7,2 9,0 - -  

Liittymismaksu (€/m³, alv 0 %) 1.325 1.325 1.325 1.325  

Kulutusmaksu (€/m³, alv 0 %) 1,33 1,36 1,36 1,36  

 
Jätevesi Tp 2017 Tp 2018 TA 2019 TA 2020 Tot 2020 

Jätevesiverkosto (km) 256 282 295 290  

Liittymien lukumäärä (kpl) 3.606 3.673 3.800 3.800  

Vuotovesi (%) 42,2 31,3 - -  

Liittymismaksu norm./  
haja (€, alv 0 %) 

3.050/ 
4.350 

3.050/ 
4.350 

3.050/ 4.350 
3.050/ 
4.350 

 

Kulutusmaksu (€/m³, alv 0 %) 2,73 2,76 
2,76 

(2,71 € tekla 2.10.18) 
2,65 

 
 
 

Em. hinnat eivät sisällä arvonlisäveron osuutta. 
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5. Kunnallistekniset palvelut 
    Jätehuolto  

 
Palvelukuvaus 

Kiinteistöjen jätteiden keräilyn järjestämisvastuu on kunnilla. Etelä-Pohjanmaan alu-
eella jätehuollon viranomaistehtävät on keskitetty kuntien yhteisestä sopimuksesta 
Ilmajoen kunnan jätelautakunnalle, jossa on alueen kuntien edustajia jäseninä. Käy-
tännön toteutuksessa alueen kunnat ovat yhdistäneet voimavaransa perustamalla 
Lakeuden Etappi Oy:n, joka kuntien puolesta huolehtii jätteiden keräilystä, keräilyn 
kilpailuttamisesta ja käsittelystä (ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus). Lapuan kau-
punki huolehtii vanhan käytöstä poistetun kaatopaikan jälkihoidosta.  

 
Palvelun kehittäminen  
 

 Talousarviovuosi 2020 
 
Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. 

 
6. Asunto- ja tilapalvelu 
 
Palvelukuvaus 
 

Toimitilat, muut rakennetut tilat ja piha-alueet 
 
Kaupungilla on toimitiloja asunto- ja tilapalvelun kiinteistönhoidossa palvelukeskuksit-
tain seuraavasti jaoteltuna: Hallintokeskus 12 kpl, Perusturvakeskus 20 kpl, Sivistys-
keskus 47 kpl, Tekninen keskus 20 kpl sekä Teorantie 3:n ja Sahankartanon kerros-
talot. Väistötiloiksi on vuokrattuna lisäksi tilapäisiä moduulikoulua Ritamäelle (1 kpl) ja 
Liuhtariin (2 kpl). Kiinteistöjen hoitoon kuuluu kiinteistön-huolto LVIA-laitteistoineen, 
rakennusautomaatio, piha-alueiden hoito, normaali jätehuolto ja kunnossapitoon 
liittyvät korjaukset. Energialähteinä kiinteistöissä käytetään aurinko-, maa-, alue- ja 
kaukolämpöä sekä vähäisessä määrin öljyä ja sähköä. Lapuan energian huolehtiman 
alue- ja kaukolämmön energialähteistä kotimaisten biopolttoaineiden osuus lähen- 
telee 100 %. Kiinteistöjen energiat on kilpailutettu sähkön ja öljyn osalta. Tilat 
ylläpidetään jatkuvassa toimintakunnossa (24/365). Asunto- ja tilapalvelu huolehtii 
kiinteistön omistajan velvoitteista ja siitä näkökulmasta arvioi ylläpidon tasoa sekä 
kunnossa-pidon ja peruskorjausten tarvetta. Palvelukeskuksilta ei peritä vuokria. 
 
Kukin palvelukeskus on omien toimitilojensa haltija. Haltija on oikeutettu luovutta-
maan tiloja tilapäisesti kolmannen osapuolen muuhunkin kuin oman toimialansa 
mukaiseen käyttöön ja kantamaan käytöstä vuokraa tai käyttökorvausta (esim. 
iltakäytöt).  
 
Palvelukeskusten käyttöön on vuokrattuna yksittäisiä huoneistoja esim. kiinteistö-
yhtiöiltä. Kukin palvelukeskus huolehtii näiden tilojen kuluista. Teollisuus- ja yritystilat 
sekä elinkeinon harjoittamiseen tarkoitetut tilat on vuokrattu yrityksille Yrityskeskuk-
sen toimesta.  
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Rakennusten ikääntyessä ylläpidon kustannukset kasvavat, kun kunnossapitotarve  
lisääntyy. Lykkääntyvät peruskorjaukset ja kunnossapitoresurssien niukkuus pahen-
tavat tätä ongelmaa ja synnyttävät kiinteistömassaan enentyvästi kasvavaa huolto- ja 
energiakulua; ”kestävyysvajetta”. Käyttökulujen lisääntyessä elinkaaren arvioinnilla on 
olennainen merkitys järkevän kiinteistönpidon kannalta. Tekninen kunnossapitotarve 
arvioidaan keskitetysti teknisen keskuksen toimesta ja peruskorjaustarpeet pyritään 
esittämään vuosittaisissa talousarvioissa. 
 
Irtaimiston hankinta ja huolto sekä siirrot kuuluvat kunkin palvelukeskuksen omaan 
toimintaan. Tilojen siivouksesta vastaa hallintokeskus. 
 
Asunnot, julkinen asuntorahoitus sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt 

 
Pääosa kaupungin omistamasta asuntokannasta on kaupungin määräysvallassa ole-
vien aravarahoituksella rakennettujen kaupungin tytäryhtiöiden omistuksessa. Kau-
punginhallitus ohjaa yhtiöiden toimintaa esim. asettamiensa hallituskokoonpanojen ja 
toimitusjohtajan kautta. Yhtiöt ovat edelleen pääosin aravalainsäädännön mukaisten 
rajoitusten alaisia. Ylläpito hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi vapaara-
hoitteisia osakeasuntoja on 20 kpl sekä muutamia asuinrakennuksia, joissa asuntoja 
on 5 kpl.  
 
Tavoitteena on, että kaupungin suoraan omistamat aravavuokra-asunnot 
(Sahankartano; 18 asuntoa ja Teorantie 3; 28 asuntoa) myydään perustettavalle 
vuokra-asuntoyhtiölle. Myös kunnalle mahdollisesti vielä jäävien asuinkiinteistöjen 
vuokralaisten valinta ja isännöinti siirrettäneen Kotiasunnoille. Kunnan vastuulla on 
kuitenkin edelleen asukasvalintojen hyväksyminen valtion lainoittamiin vuokra-
asuntoihin.  

 
Palvelun kehittäminen  
 

 Talousarviovuosi 2020 
 
Tilojen tehokas käyttö on keskeisessä asemassa toimitilojen kokonaiskustannusten  
minimoinnissa. Rakennuksista, jotka eivät tue kaupungin strategiaa luovutaan.  
 
Kiinteistöjen hoitoa ohjataan sähköisen huolto-ohjelman kautta. Laatua ja osaamista 
kehittämällä voidaan varmistaa nykyisten ja uusien rakennettavien kiinteistöjen arvon 
säilyminen.  
 
Toiminnan kehittämistä ja taloudellisuuden parantamista palvelee kaupungin allekir-
joittama energiatehokkuussopimus. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on,  
että päätöksenteossa ja hankinnoissa otetaan huomioon energiatehokkuus. 
 
Hankinnat ja huoltosopimukset kilpailutetaan huomioiden kokonaisedullisuus. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Perusparantamisohjelmien laadintaa ja energiankäytön tehostamista jatketaan. 
Laatua ja osaamista kehitetään edelleen. 
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Tavoitteet 
Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 2020 

Kiinteistöjen edulliset käyttökustan-
nukset 

Kaikkien rakennusten keskiarvo 
max. 3,05 €/m²/kk (alv 0 %) 

 

Arava- ja vapaarahoitteiset asunnot 79 % vuokraustaso  

 
Tunnusluvut 
 

Käyttökustannukset (€/m²/kk) alv 0 %          (ilman siivousta) Tp 2017 Tp 2018 TA 2019 TA 2020 Tot 2020 

Hallinto 1 (kivirak.)           54 780 2,6 2,8 2,6   

Hallinto 2 (puurak.)          14 734 3,3 3,7 3,3   

Vapaa-ajanrakennukset  13 370 2,4 2,5 2,4   

Asuinrakennukset              7 546 2,3 2,4 2,3   

Tuotantorakennukset        6 045 1,7 1,7 1,7   

Muut kiint. (osakkeet)        1 657 3,5 3,7 3,05   

Yhteensä                        98 132 2,6 2,7 3,05 3,05  

 
 

Vuokra-asuntokanta Tp 2017 Tp 2018 TA 2019 TA 2020 Tot 2020 

Kaupungin yhtiöiden arava-asuntoja 586 0 0 0  

Suoraan omistettuja arava-asuntoja 46 46 46 46  

Koulujen asuntoja 4 2 2 2  

Kaupungin omistamia osakehuoneistoja 20 20 20 20  

vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 8 3 3 3  

kaupungin vuokra-asuntokanta yhteensä 664 71 71 71  

Vuokra-asuntojen asukkaiden vaihtuvuus 185 15 15 15  

Vuokra-asuntojen käyttöaste (%) 78 70 79 79  

 
7. Talonrakennus 
  
 Palvelukuvaus 

 
Rakennushanke käynnistyy tarveselvitysvaiheesta, jolloin arvioidaan hankkeen tarvetta, 
edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Tarveselvityksen jälkeen tehdään hankesuunnittelu-
päätös.  
 
Hankesuunnitteluvaiheessa arvioidaan tarkasti hankkeen toteuttamistarpeet, mahdolli-
suudet ja toteuttamistapojen vaihtoehdot sekä niiden kustannukset. 
Tarve- ja hankesuunnittelun päälaadintavastuu on asianomaisella hallintokunnalla, jolle 
annetaan tarvittavaa asiantuntija-apua. Hankesuunnitelma on hyväksyttävä ennen var-
sinaisen suunnittelun käynnistämistä. 
 
Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen suunnittelun vetovastuu siirtyy tekniseen 
keskukseen. Suunnittelu sisältää tehtävät perusselvitykset, luonnossuunnittelun ja eri-
koissuunnittelun. Luonnosvaiheiden jälkeen seuraa tarkempi suunnittelu, erikoissuunnit-
telu, urakka-asiakirjojen ja työpiirustusten laatiminen.  
 
Hyväksyttyjen suunnitelmien ja urakka-asiakirjojen jälkeen käynnistetään rakentamis-
prosessi, johon sisältyy urakkatarjousten pyytäminen, tarjousten käsittely, urakoitsijoiden 
valinta, sekä itse rakentaminen. Kilpailutusvaihe kestää lyhimmilläänkin 2-3 kuukautta 
hankintalain määräyksistä johtuen. Rakentamisen jälkeen huolehditaan vastaanoton ja 
takuuajan velvoitteista. 
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Palvelun kehittäminen  
  

Talousarviovuosi 2020 
 
Vuonna 2020 on käynnissä kaksi isoa rakennusinvestointikohdetta: Ritavuoren ja 
Liuhtarin kouluhankkeet. Investointien kustannusseuranta ja hankkeiden etenemistä 
raportoidaan tekniselle lautakunnalle neljännesvuosittain. Kouluhankkeiden kustan-
nusseurannan sujuvoittamiseksi lisätään erilliset kustannuspaikat kaupungin omana 
työnä tehtäville piha- ja viherrakennustöille. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Perusparannus- ja rakentamisohjelman kehittämistä jatketaan. Investointihankkeita 
jatketaan. Investointitavoitteet käyvät ilmi investointiohjelmasta. 

 
Tavoitteet 

Tärkeimmät investoinnit, tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 2020 

Liuhtarin alakoulun uudisrakennus  
(sis. erityiskoulu) 

Rakentaminen 2019 - 2020 
 

Ritavuoren alakoulun uudisrakennus  
(sis. keskuskeittiö) 

Rakentaminen 2019 - 2020 
 

Muut investoinnit Investointiohjelman muk.  

 
Tunnusluvut 

 Tp 2017 Tp 2018 TA 2019 TA 2020 Tot 2020 

Talonrakennusinv.  milj. €  2,97 8,37 15,58 inv.ohj.  

 
8. Viherlaitos 
 
Palvelukuvaus 
 

Puistot ja viheralueet, katuviheralueet, kaupungin kiinteistöjen pihat ja kaupungin 
omistamat vesistöalueet sekä eräät erityisalueet suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpi-
detään viherlaitoksen toimesta.  
 
Osa puistoista on leikkipuistoja, joihin on asennettu leikkivälineitä. Lisäksi koulujen ja 
kaupungin omistamien päiväkotien pihoissa on asennettuja leikki- ja kuntoiluvälineitä 
sekä muuta kalustoa. Kaikki ulkoleikki- ja liikuntapaikat hoidetaan huolellisesti EU-
lainsäädännön asettaman standardin mukaisesti, noudattaen siinä tarkoin määriteltyjä 
turvallisuusnormeja.  
 
Erityisalueita, kuten vuokravene- ja asuntovaunualueita, uimarantoja, jokirantalaiturei-
ta, matopesupaikkaa, ja puutarhapalstoja hoidetaan kullekin kohteelle annetun hoito-
luokituksen tai kohteen ominaistarpeen mukaan. Hirvijärveltä on vuokrattavissa asun-
tovaunupaikkoja ja rakennusluvan edellyttäviä siirrettävien sokkelittomien loma-
asuntojen paikkoja sekä venepaikkoja.  
 
Tärkeä erityiskohde on Jokilaakson matkailupuutarha, joka on merkittävä osa kau-
pungin palvelurakennetta sekä yksi kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaja. Vuosit-
tain siellä vierailee kaupunkilaisten lisäksi huomattava määrä matkailijoita. Alueella 
järjestettävät puutarhamessut tulevat olemaan jatkossakin merkittävä matkailullinen 
vetovoimatekijä. Järviseudun ammatti-instituutin järjestämä puutarhaopetuksen Joki-
laakson matkailupuutarhan tiloissa on ollut suosittu alan opiskelijoiden keskuudessa. 
Se on kannustanut myös viherlaitoksen henkilöstöä tutkinnon suorittamiseen.  
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Kaupungin omistamat uimarannat sijaitsevat Saarenkankaalla, Hirvijärvellä ja Kauha-
järvellä. Uimarantoja ylläpidetään yleisille uimarannoille annettuja lakisääteisiä vel-
voitteita noudattaen.  
 
Metsien hoito käsittää kaupungin omistamien talousmetsien hoidon, lannoitukset,  
ojitukset, metsätiestön ja puutavaran hakkuun. Metsien hoitopalvelut on hankittu ul-
koisena palveluna Metsähoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaalta pitkäaikaisen yhteistyön 
muodossa. 

  
Palvelun kehittäminen  
  

Talousarviovuosi 2020 
 
Viherlaitoksen kunnossapidon työmaatukikohta on vanhan emäntäkoulun tiloissa, ko-
neiden pesu ja säilytys on vanhan keskusvaraston peltihallissa ja karhutallissa (P13) 
ja huolto Honkimetsäntiellä kaupungin keskusvarastolla. Viherrakentamisen henkilös-
tön sosiaalitilat ovat vanhan emäntäkouluntiloissa ja varastotilat ovat vanhan keskus-
varaston peltihallissa sekä Honkimetsän varikolla. P13 varastorakennuksen tuleva 
purku aiheuttaa välittömän varastotilojen ja koneiden pesutilan tarpeen. Tilojen puut-
teen vuoksi viherlaitoksen kalusto sekä säilytystilat ja henkilöstö on hajautettu mo-
neen paikkaan ja viherlaitokselta puuttuvat soveltuvat tilat kalusteiden yms. kunnos-
sapitoon ja korjaamiseen. Taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi toiminnan vaati-
mien tilojen pysyvä järjestely ydinkeskustan alueelle on ollut jo vuosia keskeinen ta-
voite viherpalvelujen kannalta. 
 
Henkilöstön palkkaamisen osalta jatketaan 2019 vuoden mukaisia linjauksia. Useiden 
lähivuosina rakennettujen katuviheralueiden sekä puistoalueiden rakentamisen myötä 
hoidettavat alueet ovat lisääntyneet useita hehtaareja. Tämä aiheuttaa painetta henki-
löstön lisäämiseen ja tulisi huomioida talousarviossa lisääntyneinä palkkamenoina ja 
konekustannuksina. Koneiden käyttöä hoidon välineinä pyritään lisäämään. Vakitui-
sen ympärivuotisen puutarhurin palkkaaminen vähentäisi kasvukaudelle jäävän työn 
paineita. Uusien puistojen rakentamista tehdään harkiten ja keskitytään vanhojen 
puistojen kunnostukseen. Kunnostamisella pyritään yksinkertaistamaan alueiden hoi-
toa ja valaistuksen uudistamisella saamaan aikaan energian säästöä.  
 
Asukkaille tuodaan tietoa kaupungin viheralueiden hoidosta ja rakentamisesta inter-
net- ja facebook-sivujen kautta. Jokilaakson matkailullista imagoa pyritään edelleen 
kohottamaan 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 

Tavoitteet 
Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 2020 

Viheralueiden hyvä hoidon taso  Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla  

Kaupunkilaisten osallistaminen 
alueiden suunnitteluun  

Osallistamistilaisuuksien järjestäminen 
 

 

Päiväkotien ja koulujen leikki-
alueiden turvallisuuden lisäämi-
nen 

Leikkikenttien saattaminen EU-normien 
mukaisiksi 
kunnostettavia 18 / 70 

 

Toiminnan tehostaminen Pysyvien, riittävän kokoisten ja sijainniltaan 
sopivien toimitilojen löytäminen. 
Vakituisen ammattihenkilön palkkaus. 

 

Vanhojen puistojen peruskorjaus 
hoitotöiden helpottamiseksi 

Käytävien ja istutusten uusiminen  

Puistovalaisimien uusiminen 
(energian säästö) 

Hämärä- ja himmennys 
led-valojen asennus 

 

Vieraslajien torjunta Kartoitus ja torjuntatyöt  
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Tunnusluvut 
 Tp 2017 Tp 2018*) TA 2019 TA 2020 Tot 2020 

Rakennetut puistot (A1,A2,A3) 
valtakunnallisen hoitoluokituksen 
mukaisessa kunnossa; ha (kpl) 

66 (103) 60 (103)  62 (105) 63 (106)  

Muut yleiset alueet, ha 31 25 26 27  

Rakennetut katuviheralueet ha 41 42 46 47  

Piha-alueet, ha 59 30 32 33  

Puistometsät, ha 51 57 58 59  

Kiinteistöjen leikkikentät, kpl 32 31 32 34  

Puisto- ja uimarantaleikkikentät 32 33 35 36  

Jokilaakson matkailupuutarha ja 
kouluympäristö, ha 

2 2 2 2  

Rantalaiturit, kpl 15 15 15 14  

Metsähakkuut, k-m3 3.180 4.761 5.200 5.000  

Näkö- ja lintutornit, kpl 3 3 3 3  

Puutarhapalstat, kpl 8 5 5 5  

Hirvijärven virkistysalue: 
asuntovaunupaikkoja kpl 
(venepaikkoja + laituripaikkoja kpl) 

 
31 

(82+12) 

 
31 

(82+12) 

 
31 

(75+12) 

 
31 

(75+12) 
 

Lapuanjoen venepaikkoja 8 - - -  

Uimarannat, kpl 2 (+2) 2 2 3  

Lapuanjoen suihkulähde, kpl - 1 1 1  

Skeittipaikka ha (kpl) 0,1 (1) 0,1  0,1 0,1  

Liikennepuisto ha (kpl) 0,7 (1) 0,7  0,7 0,7  

 *) ero edellisiin vuosiin verrattuna johtuu muutoksista hoitolukituksessa  

 
9. Pelastuspalvelut varautuminen ja väestönsuojelu 
Palvelukuvaus 

 
Pelastuslaitos 

Pelastuspalvelut tuotetaan pelastuslain ja kuntien välisen sopimuksen perusteella  
Seinäjoen kaupungin toimesta (Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos). Viranomaisvas-
tuusta, muista lakimääräisistä velvoitteista ja pelastuslaitoksen ohjaamisesta huolehtii 
Etelä-Pohjanmaan kuntien yhteinen johtokunta, joka toimii Seinäjoen kaupungin or-
ganisaatiossa.  

 
Varautuminen ja väestönsuojelu 

Kukin palvelukeskus vastaa omasta varautumisestaan erityistilanteiden ja poikkeus-
olojen varalle. Tekninen keskus koordinoi Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen ja 
kaupungin yhteistyötä. 

 
Palvelun kehittäminen  

Talousarviovuosi 2020 
Tiukan talouden ylläpitäminen. 
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
Varautumista ja turvallisuussuunnittelua kehitetään. 
 

Tunnusluvut 
 Tp 2017 Tp 2018 TA 2019 TA 2020 Tot 2020 

Aluepelastuslaitos, Lapuan maksuosuus, € 1.195.867* 1.291.147** 1.333.502 1.333.502  

*= sis. palautuksen vuodelta 2016 (108.233 €) 
**= sis. palautuksen vuodelta 2017 (44.849 €) 
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10. Ruoka- ja puhtauspalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 
 Ruokapalvelut vastaavat kaupungin yksiköiden ruokapalveluista sekä tuottavat ateria-

palveluja myös kotipalvelun asiakkaille. Tuotanto koostuu kahdesta keskuskeittiöstä, 
kuudesta valmistuskeittiöstä sekä jakelukeittiöistä. Ruokapalvelut tarjoavat myös ravit-
semuskasvatusta ja -ohjausta asiakasryhmille. 
 
Puhtauspalvelut vastaavat kaupungin omien toimintojen käytössä olevien yksiköiden 
puhtaanapitopalveluista. Palvelua tuotetaan lähes 50 kiinteistössä, joiden pinta-ala on 
noin 65 000 m2. 

 
Palvelun kehittäminen 
 
 Talousarviovuosi 2020 

 
Ruokapalvelujen suunnittelussa seurataan alan kehitystä, otetaan käyttöön uusia ruoan 
valmistuksen tuotantotapoja (kylmä- ja komponenttivalmistus). Uusien tuotantomene-
telmien käyttöönoton myötä tavoitteena on tehostaa logistiikkaa ja luoda mielikuva pai-
kan päällä valmistetusta ruuasta. Ruokapalvelut on osatoteuttajana ruokahävikin vä-
hentäminen Wasteless-hankkeessa. Ruokapalveluissa jatketaan kustannusseuranta-
työtä hyödyntäen mm. Jamix-ohjelmiston tietokantaa. Lukion ruokailu on siirtynyt 
Sedulle toukokuusta 2019 alkaen.   
 
Siivouspalvelut tuotetaan siivottavan kohteen työtuntimäärän sekä työn sisältöön ja 
kohteen erityisvaatimuksiin perustuvan siivousmitoituslaskennan pohjalta. Siivottaviin 
kohteisiin pyritään löytämään kustannustehokas toiminta- ja tuotantomalli yhteistyössä 
palvelujen käyttäjäryhmien kanssa. Siivouspalveluissa toiminta/toiminnallisuus, kustan-
nustehokkuus ja työhyvinvointi paranee, kun kiinteistöihin saadaan toimivat siivoustilat, 
konekantaa voidaan lisätä/uusia vastaamaan nykyisiä siivouksen tarpeita ja mahdollis-
tamaan puhtaustason säilyminen. 
 
Ruoka- ja puhtauspalvelujen henkilöstöresursseja käytetään tehokkaasti ja joustavasti  
hyödyntäen henkilöstön osaaminen, siirtomahdollisuudet kohteiden välillä mm. sijai-
suuksissa ja eläköitymisen yhteydessä.  
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022  
 
Uudisrakennuksia ja saneerauskohteita suunniteltaessa on tärkeää, että ruoka- ja puh-
tauspalveluista vastaavat henkilöt ovat asiantuntijoina mukana jo suunnittelun alkuvai-
heessa, jolloin huomioidaan näiden toimintojen tarvitsemien tilojen tehokas käytettä-
vyys ja materiaalihankinnoissa kestävyys ja helppohoitoisuus. Varhaiskasvatuksen yk-
siköiden ruoanvalmistus siirtyy keskuskeittiölle vaiheittain kevään/syksyn 2020 aikana, 
Hopearinteen keittiö keskittyy kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden 
ruokapalveluiden tuottamiseen. 
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Tavoitteet  
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Ruokahävikin vähentäminen, 
tuotanto ja lautasjäte 
 
Tuotannon tehostamistyö 
 
 
 
Uusien valmistusmenetelmien 
käyttöön: kylmä- ja komponentti-
valmistus, reseptiikka 
 
 
Joukkoruokailun varautumis-
suunnitelma ajan tasalle 
 
Ruokatuotannon eriyttäminen 
sote-asiakkaat / varhaiskasvatus 
ja koulut  
 
 

Wasteless-hanke, kenttätutkimus ja digiäly,  
tavoite miinus 20 %  
 
Uusien ruoanvalmistustapojen testaaminen ja 
käyttöönotto, puolivalmisteiden käyttö /  
Alanurmo ja keskuskoulu 
 
Restonomiopiskelija harjoittelujaksolle, reseptii-
kan kehittäminen ja sen testaus keskuskeittiö 
sekä palvelukeittiöt keskuskoulu ja Alanurmo, 
tuotantotavan muutos 
 
Varmuusvaraston siirto Ritavuorelle, suunnitel-
man päivitys sen mukaiseksi 
 
Tuotannon siirto: Hopearinne tuottaa sote-
asiakkaiden ateriapalvelut, Ritavuoren koululle 
siirtyvä keskuskeittiö varhaiskasvatuksen ja 
koulujen ateriapalvelut. Tehdään tarpeelliset 
muutokset henkilöstön sijoittamisessa, samoin 
esimiesten tehtävien suhteen.  

 
 
 
 

Uusien koulujen siivous tehokas-
ta; Ammattitaitoinen ja motivoi-
tunut henkilöstö. 

Siivouksen työmäärien laskenta ja työsuunnitel-
mien laatiminen 
  

 
 
 

 
Tunnusluvut 

  
 Tp 2017 Tp 2018 TA 2019 TA 2020 

Hopearinteen keittiön kaikki suoritemäärät  
(aamupalasta iltapalaan) 

367 579 367 593 360 000 312 000 

- keittiön pelkkien lounaiden suoritemäärät 186 428 174 143 178 600 143 240 

- keittiön tuottamat lounasannokset/arkipäivänä 500 523 480 370 

Kissankellon päiväkodin keittiön kaikki suoritemäärät 68 567 62 440 67 000 63 000 

- keittiön tuottamat annokset/arkipäivä 135 150 155 135 

Liuhtarin keskuskeittiö, annosmäärä/vuosi 288 816 306 219 299 000 337 000 

-pelkät lounaat 261 524 262 065 275 500 270 600 

- annokset/toimintapäivä  1 569 1 531  1 400 

Muut koulujen keittiöt, annosmäärä/vuosi 158 490 166 723 162 830 162 000 

- annokset/toimintapäivä (190 pv/v) 861 877 857 850 

Puhtaana pidettävä pinta-ala 64 300 64 940  61 150 syksy 65 072 

Siivottavia kiinteistöjä  48 47 48 
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Ympäristölautakunta 
 
Yleistä 

Teknisessä keskuksessa on tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. 
 
Ympäristölautakunta huolehtii niistä tehtävistä, mitkä lainsäädännössä on  
määrätty rakennuslautakunnalle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  
Lisäksi ympäristölautakunta huolehtii tehtävistä, jotka johtosäännöllä on  
määrätty ympäristölautakunnalle.  
 
Ympäristölautakunnan vastuualue jakautuu pääkohdittain seuraavasti: 
Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu 

 
1. Rakennusvalvonta 
 
Palvelukuvaus 
 

Rakentamisesta ja maankäytöstä annetun lain mukaan kunnan on huolehdittava mm. 
rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Näistä tehtävistä huolehtii 
kunnan rakennusvalvontaviranomainen, ympäristölautakunta.  
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, 
huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä 
osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten 
kuin siitä säädellään. 
 
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa raken-
nustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maan-
käyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Lisäksi on huoleh-
dittava myös kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvon-
nasta. 

 
Palvelun kehittäminen  
   

Talousarviovuosi 2020 
 
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä on kehitetty delegoimalla päätösvaltaa 
ympäristölautakunnan alaiselle viranhaltijalle, mikä on tuonut joustavuutta asioiden 
käsittelyyn ja tehostanut toimintoa. Muuttuvaa ja lisääntyvää lainsäädäntöä seura-
taan ja delegoidaan edelleen päätösvaltaa siltä osin kuin se on tarpeen toiminnan 
kehittämiseksi. 
 
Rakennusvalvonnan toimintaa on kehitetty sähköisen asioinnin mahdollistavaksi. 
Sähköinen asiointi toteuttaa kaupungin strategiaan kirjattua digitalisointia sekä yhden 
luukun palveluperiaatetta rakennetun ympäristön lupa-asioinnissa.  
 
Rakentamisen ohjaus ja neuvonta on koettu tärkeäksi ja siihen pyritään lisäämään 
resursseja.  
 
Käytettävissä olevat henkilöresurssit tullaan keskittämään rakennusvalvonnan näkö-
kulmasta tärkeimpiin tehtäviin, kuten rakentamista koskevaan luvitukseen sekä 
rakennustyön valvontaan. 
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Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Talousarviovuoden kehittämistyötä jatketaan suunnitelmakaudella. Tulevien palvelu-
jen kehittämiseen vaikuttaa olennaisesti alati muuttuva lainsäädäntö ja sen mukanaan 
tuomat uudet tehtävät. 

 
Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Rakennusluvan käsittelyaika 1 kk hakemuksen jättämisestä (naapurin 
kuuleminen 14 vrk) 

 

Rakennustyön valvonta 
 

Rakennustöiden etenemistä seurataan ja 
rakennusvaiheiden katselmukset 
suoritetaan ajallaan. 

 

Rakennustyön vaiheen totea-
minen määräaikaan mennessä 
aloittamattomille ja keskeneräisille 
rakennushankkeille 

Rakennuslupien määräaikojen valvonta 
kuukausittain. Rakentajia kehotetaan 
hakemaan keskeneräiselle rakennustyölle 
luvan voimassaolon jatkamista. 

 

Vaikuttaa rakennuksen ja raken-
netun ympäristön kunnossapitoon 

Rakennetun ympäristön valvontaa suorite-
taan vuosittain pidettävällä kevätkatsel-
muksella. Kevätkatselmukset suunnataan 
keskustan ja pääliikenneväylien alueelle. 

 

 
Tunnusluvut 
 

 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Tot 2020 

Rakennusvalvonta-asioiden 
käsittely ympäristölautakunnassa 

 
54 

 
40 

 
30 

  

Myönnetyt luvat 178 225 296   

Valmistuneet rakennukset 227 314 181   

Valmistuneet asuinhuoneistot 65 85 20   

Katselmukset 800 1000 1000   

Viranhaltijapäätökset 354 467 523   

 
2. Ympäristönsuojelu 
 
Palvelukuvaus 
 

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja 
muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asuk-
kaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä 
elinympäristö. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät ympäristönsuojelun 
valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa on määritelty kuntien ympäristönsuojelun 
hallinnosta annetussa laissa. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on huolehtia 
sen hoidettaviksi laissa tai lain nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa ja 
päätöksissä säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä. Kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle on säädetty tai määrätty tehtäviä ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain, 
vesihuoltolain, maastoliikennelain, maa-aineslain, luonnonsuojelulain ja vesiliikenne-
lain nojalla.  
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Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee huolehtia omalta osaltaan ympäristön-
suojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, ympäristön tilan seurannasta sekä ympä-
ristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa. 
Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee osallistua ympäristönsuojelua koskevan 
ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen, antaa lausuntoja, tehdä esityksiä ja aloitteita 
ympäristön-suojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille sekä edistää kunnan 
yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa.  

 
Palvelun kehittäminen  
  

Talousarviovuosi 2020 
 
Ympäristönsuojelussa keskitytään suunnitelmien mukaisen valvonnan toteuttamiseen 
ja lupa-, ilmoitus- ja hakemusasioiden käsittelyyn. Painopistealueina ovat edelleen 
ympäristönsuojelulain ja vesihuoltolain mukainen neuvonta ja valvonta. Tavoitteena 
on olla mukana asioiden valmistelu- ja suunnitteluvaiheissa siten, että asioiden ja 
hankkeiden mahdolliset ympäristövaikutukset eivät hidastuttaisi käytännön 
toteuttamista. 
 
Ympäristönsuojelun suunnittelua, kehittämistä, ympäristöntilan seurantaa ja siihen liit-
tyviä selvityksiä sekä tutkimuksia toteutetaan hankkeiden ja yhteistyön avulla. Lapuan 
kaupungin ympäristöosasto hallinnoi KESTÄVÄ -ilmastohanketta. Hankkeen kunta-
kohtaiset energiansäästötiimit edistävät kuntien energiansäästötoimenpiteitä ja 
huolehtivat kuntia koskevien tavoitteiden saavuttamisesta. Lapuan kaupunki on 
sitoutunut energiantehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2017 - 2025.  
 
Ympäristönsuojelu osallistuu Lapuanjoen neuvottelukunnan ja Lapuanjoki-työryhmän 
työskentelyyn. Neuvottelukunta hoitaa Lapuanjoen alueella vesienhoidon järjestä-
misestä annetun lain mukaisia tehtäviä. Neuvottelukunta asettaa oman vesistönsä 
osalta hoidon tavoitteet ja valmistelee hoito-ohjelmaa. Lapuanjoki-työryhmä 
valmistelee neuvottelukunnan käsittelyyn menevät asiat.  
 
Ympäristönsuojelu osallistuu Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ympäristöviranomaisten 
yhteistyöhön osallistumalla yhteisiin tapaamisiin, joiden tarkoituksena on kokoontua 
säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista ympäristölainsäädäntöön liittyvistä 
asioista ja luomaan yhteistä tulkintakäytäntöä alueella. Lisäksi yhteistyötä tehdään 
Lakeuden Etappi Oy:n ja Lakeuden jätelautakunnan kanssa lainsäädännöllisissä 
asioissa.  
 
Suunnitelmavuodet 2021 - 2022 
 
Talousarviovuoden kehittämistyötä jatketaan suunnitelmakaudella. Palvelun kehittä-
misen painopisteisiin vaikuttavat lainsäädännön muutokset ja mahdolliset uudet 
toteutettavat hankkeet.  
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Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 

Ympäristöluvan käsittelyaika   3 kk hakemuksen jättämisestä (nähtävillä 30 vrk)  

Maa-ainesluvan käsittelyaika 3 kk hakemuksen jättämisestä (nähtävillä 30 vrk)  

Ympäristölupavelvollisen toi-
minnan valvonnan tehosta-
minen 

Laitosten valvonta valvontasuunnitelman ja  
-ohjelman mukaisesti 

 

KESTÄVÄ-ilmastohankkeen 
toteuttaminen 

Säästötoimenpiteiden toteuttaminen, energian-
säästötiimien toiminnan jatkaminen ja energia-
tehokkuussopimusten velvoitteiden noudatta-
minen ja raportointi 

 

Valvotaan vesilaitoksen 
toiminta-alueella kiinteistöjen 
liittymistä jätevesiverkostoon  

Kehotetaan kiinteistön omistajia täyttämään 
vesihuoltolain mukaiset velvoitteet 

 

Valvotaan kiinteistökohtaisten 
jätevesien käsittelyjärjestel-
mien parantamista 

Kehotetaan kiinteistön omistajia täyttämään 
ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet 

 

 
Tunnusluvut 
 

 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Ta 2019 Tot 2020 

Ympäristönsuojeluasioiden käsittely 
ympäristölautakunnassa 

479 379 290   

Ympäristölupia koskevat päätökset 7 9 7   

Maa-ainesluvat 1 1 1   

Lausunnot 11 14 18   

Viranhaltijapäätökset 148 203 63   

Valvontakohteiden lukumäärä      

Toiminnassa olevien valvontakohtei-
den tarkastukset 

 
16 

 
24 

 
13 

  

Kaikki tarkastukset/ paikalla käynnit 57 55 27   
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   Konserniyhtiöt 



106 
 

Konserniyhtiöt 
 

Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja valvonnan järjestämisestä. 
Konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginval-
tuusto määrittelee omistajapolitiikan linjaukset, hyväksyy kuntalain mukaan vuosit-
taisissa talousarvioissa tai muutoin strategiat, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
sekä valvoo osaltaan niiden toteutumista. 
 
Kaupungin konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tulee raportoida toiminnastaan kau-
punginhallitukselle konserniohjeiden ja muiden talousarvion ja tilinpäätöksen laadin-
taa koskevien ohjeiden mukaisesti. 

 
  

Tytäryhteisö Omistusosuus 

Lapuan Energia Oy 100 % 

Lapuan Kehitys Oy 100 % 

Simpsiönvuori Oy 100 % 

Lapuan Jätevesi Oy 64 % 

Lapuan Jäähalli Oy 72,7 % 

Kiinteistö Oy Yllinpuisto 50,5 % 

Lapuan Kotiasunnot Oy 100 % 

Asunto Oy Koivusato 70,3 % 

Asunto Oy Lapuan Nahkurinkatu 9 100 % 

Asunto Oy Lapuan Myllytie 1 54,1 % 

Lapuan taide- ja tiedesäätiö  
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Konserniyhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet  
 
Lapuan Energia Oy 
 

Lapuan Energia Oy on Lapuan kaupungin omistama tytäryhtiö. Yhtiön päätehtävä on 
tuottaa + jakaa kaukolämpöä lapualaisille asiakkaillemme. Yhtiö tuottaa myös jonkin 
verran sähköä, joka myydään suoraan sähköpörssiin. Yhtiön ensisijainen tehtävä on 
tuottaa kohtuuhintaista kaukolämpöä asiakkailleen käyttäen kotimaisia biopohjaisia 
polttoaineita (turvetta ja erilaisia metsähakkeita). Toissijaisena tehtävänä on tuottaa 
Lapualle taloudellista toimeliaisuutta hankkimalla mm. palveluja, polttoaineita ja alihan-
kintaa lapualaisilta yhteisöiltä ja yrityksiltä. Yritys työllistää suoraan kymmenen henki-
löä, ja välillisesti useita ihmisiä eri yritysten kautta. 

 
Tavoitteet vuodelle 2020 
 
Operatiiviset tavoitteet:   Tavoitearvo 
 Operoida voimalaitosta niin että se on turvallinen                                                                                       

työntekijöilleen ja loppuasiakkailleen.  0 työtapaturmaa 

 Operoida niin että ympäristö ja ympäristörasitus                                                                                            

huomioidaan mahdollisimman hyvin.   Ei ympäristöhuomautuksia 

 Voimalaitoksen käytettävyys on niin hyvä,                                                                                                                             

että lämmöntuotanto varmuus on 100 %.  24/7/365 käytettävyys 

 Biopolttoaineiden osuus mahdollisimman suuri   Biopolttoaineita > 98 % kaikista  

                                                                                  polttoaineista 

HR tavoitteet Tavoitearvo 
 Kaikkien henkilöiden kaikki lupa-asiat kunnossa  Viranomaislupien 100 % 

      kattavuus 

 Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen  Kolme henkilöstön virkistystilai-  

      suutta  

 Henkilöstön osaamisen kehittäminen  Vähintään yksi lisäkouluttautuja 

Taloudelliset tavoitteet Tavoitearvo 
 Liikevaihto budjetin mukainen   4,99 M€   

 Tulos budjetin mukainen   positiivinen 

 Velkojen poismaksu    lyhennys 2020 noin 1.021.934,- 

 Investoinnit     noin 450.000,-  

                                                                                              (riippuen verkoston määrän 

                                                                                               rakentamisesta) 

Muut asiat:  
 Kaukolämmön jakelun laatu täyttää laatuvaatimukset sekä lämpötilojen että kaukolämpöverkon 

paineiden osin.  

 Osallistuminen lapualaisen urheilun, liikunnan ja kulttuurin tukemiseen sponsoroinnin voimin, 

pääpainon ollessa lasten ja nuorten joukkueissa ja urheilutapahtumissa. 

 Lapuan ja Lapuan Energian tunnettavuuden kasvattaminen sosiaalisen median avulla. 

 Yhteistyön kasvattaminen liikekumppanuusverkostojen sisällä (esim. Thermopolis). 

 Jatkaa erinomaista yhteistyötä ja yrityksen kehittämistä Lapuan Energia Oy:n hallituksen  

kanssa. 
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Lapuan Jätevesi Oy 
 

Lapuan kaupungin omistusosuus Lapuan Jätevesi Oy:stä on 64 %. Yhtiön toiminta-
ajatuksena on tarpeellisten runkoviemärien ja jäteveden puhdistuskapasiteetin hankki-
minen ja ylläpitäminen Lapuan ja Nurmon alueen jätevesien asianmukaista puhdistusta 
varten. Puhdistamolla käsitellään myös Kuortaneen jätevedet. 

 

Tavoitteet vuodelle 2020  

  
Toiminnalliset tavoitteet Tavoitearvo 
  
1. Asiakkaiden jätevesien vastaanotto on luotettavaa ja 

häiriötöntä. 
 

365 * 24 h/d 

2. Siirtoviemäristä tai puhdistamolta ei tapahdu JV Oy:stä 
johtuvia ylivuotoja. 
 

365 * 24 h/d 

3. 980 m Hipinmäki-Koskelan pk-asema  
viemäriosuus on uusittu ja käytössä 
 

4. Uusi linko #3 on hankittu, asennettu ja käytössä                    

Valmis 30.6.2020 
 
 
Valmis 30.9.2020 

  
5. Puhdistamon automaation valvomo ohjelmistoineen 

sekä 3 prosessiasemaa on uusittu ja käytössä  
 

Valmis 31.12.2020 
 
 

  
Taloudelliset tavoitteet  

  
1. Käyttökustannusten nousu ei ylitä alan yleistä kustan-

nustason nousua.  
 

maks. 3 %/a 

2. Investoinnit pysyvät budjetin raameissa. maks. 350.000 €  
  
Laadulliset tavoitteet  
  
1. Puhdistettu jätevesi on ympäristöluvan lupaehtojen 

mukaista tai parempaa. 
Lähtevä vesi täyttää 
lupaehdot 4/4 kvar-
taalia  

  
2. Asiakkaat ovat tyytyväisiä Lapuan Jäteveden tarjoa-

maan viemäripalveluun. Kaikki asiakaspalaute käsitel-
lään ripeästi ja asiakasta tyydyttävällä tavalla.  

Asiakasvalituksia 
enintään 2 kertaa 
vuodessa. Samat 
valitukset eivät  
uusiudu. 
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Lapuan Kehitys Oy 

 
Lapuan Kehitys Oy on Lapuan kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, jonka 
keskeinen tehtävä on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja kasvuyritysten kehit-
tymistä Lapuan strategian mukaisesti. Kehitysyhtiön tehtävänä on luoda puitteet yritys-
ten taloudellisen aktiviteetin kasvulle ja kehittymiselle, uusien yritysten sijoittumiselle 
Lapualle ja yrittäjämyönteiselle ilmapiirille.  
 
Lapuan Kehitys Oy:n toimialana on Lapuan elinkeinotoiminnan ja sen edellytysten ke-
hittäminen. Yhtiö voi toimintaansa varten ostaa, myydä, rakennuttaa, omistaa ja hallita 
osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä vuokrata niitä. Yhtiö voi tehdä yhteistyötä yritys-
ten, Lapuan kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa sekä tarjota niille mm. koulutusta, 
asiantuntija-, elinkeino- tai muita palveluja. 

 
Tavoitteet 
  

Tavoite Toimenpiteet Mittari 

Yritysten sijoittuminen Lapualle, 
lisääntyvät työpaikat 

Toimintaedellytysten kehit-
täminen, myyntityö 

työpaikkojen lisäys % 

Yritysmyönteinen ilmapiiri Yhteistyö yritysten kanssa yhteydenpito, kpl 

Lapuan Kehitys Oy:n liiketoimin-
nan kehittäminen  

Liikevaihdon kasvu, liiketoi-
minnan kannattavuus 

kasvu %, tulos % 

 

Tunnusluvut 

  
 TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Liikevaihto 708 516 845 000  605 000 

Tulos -122 245   50 000 36 000 

     

Investoinnit 45 000 20 000 120 000 

 
 Liikevaihto jää vuonna 2019 talousarviosta poiketen alle 600.000 euron, koska aiem-

min vuokralla ollut kiinteistö on myyty helmikuussa 2019. 
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Simpsiönvuori Oy 
 

Simpsiönvuori Oy on vuokrannut rinnetoiminnan pyörittämisen Rinnemestarit Oy:lle 
28.06.2012 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella, joka on voimassa 31.05.2020 saakka. 
Vuokran määrä on viimeisenä vuotena 2019 - 2020 n. 91 000 euroa. Vuokran lisäksi 
Rinnemestarit Oy on sitoutunut investoimaan alueelle 100 000 euroa vuokrakauden ai-
kana, joka investointi on kokonaisuudessaan toteutettu. Tämän lisäksi Rinnemestarit 
Oy:lle kuuluu kaikki toimintaan liittyvä kunnossapito, eikä Simpsiönvuori Oy:llä ole min-
käänlaista velvoitetta investointien tekemiseen alueelle. Simpsiönvuori saa kuiten-kin 
investoida alueelle haluamallaan tavalla. Rinnemestarit on ilmoittanut, että se ei enää 
uusi vuokrasopimustaan, vaan lopettaa rinnetoimintojen pyörittämisen 31.05.2020.    
 
Rinnetoimintojen pyörittämiseen ja Simpsiön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen on mie-
titty erilaisia toimintatapoja. Lapuan kaupunki on palkannut konsultin, jonka tehtävänä 
on investorin/investoreiden löytäminen Simpsiön alueelle. Simpsiönvuori Oy hallitus on 
varautunut siihen, että kauden 2020 - 2021 rinnetoimintojen pyörittäminen tapahtuu yh-
tiön toimesta.  

 
Tavoitteet 

 
 TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Tulot 91600 91600 200000 

Velat 220000 175000 250000 

Tulos 54 986 40 000 0 

Investoinnit   200000 

 
 

 

 
 
 
 



111 
 

Lapuan Kotiasunnot Oy 
 

Toiminnalliset tavoitteet 
  

Lapuan Kotiasunnot Oy:n tavoitteena on tarjota Lapualla asuville kohtuuhintaisia,  
turvallisia sekä laadukkaita koteja. Tavoitteena on olla ensisijainen ja halutuin yhteis-
työkumppani Lapualta vuokra-asuntoa etsivälle.  
 
Asuntojen keskimääräinen täyttöasteen nosto 87 %:iin vuoden 2020 loppuun men-
nessä (tavoite lasketaan vuokratuloina 3,75 milj. / 3,25 milj. euroissa ). 
 

  2018 2019 EN 2020 TA 

Lainat (milj. €) 18,6 18,0 17,9 

Tuotot (milj. €) 2,85 3,2 3,4 

 
Huoneistokorjauksien ylläpitäminen kestävässä tasossa. 
 
Tavoitettavuuden ja tunnettavuuden parantaminen. 
 
Toteutetaan talousarvioon merkityt huoneistokorjaukset n. 400 000 €. Aktivoitavia 
isompia remontteja pyritään toteuttamaan lainalla 400 000 €. 
 
Vuoden 2020 aikana pyritään aloittamaan uudisrakennusprojektin suunnittelu. 
 

Laatutavoitteet 
 
Asuntojen kuntoon pyritään kiinnittämään edelleen huomiota. Tämän vuoden  
agendalla erityisesti kylpyhuoneiden uusiminen ja nykyaikaistaminen.  
 
Parkkipaikkojen ja roskakatosten siisteyteen panostetaan kesällä 2020. Näin pyritään 
luomaan positiivisempaa kuvaa vuokrataloasumisesta. 
 
Vuoden 2020 aikana pyritään tekemisten dokumentoinnin tasoa nostamaan niin kiin-
teistöjen, huoneistojen kuin asukkaidenkin osalta. Näin vältytään inhimillisiltä virheiltä 
sekä väärinkäytöksiltä. 

 
Taloudellisuustavoitteet 
 
Vuokrien tarkistus – Pyritään yhdenmukaistamaan vuokratasoa eri taloissa. Rivita-
loissa linja on yhdenmukainen. Kerrostaloissa huomattavia eroja, joita pyritään tasoit-
tamaan alentamalla korkeimpia ja korottamalla alimpia. 
 
Tehokas vuokrien perintä – Vuoden 2020 aikana vuokravalvonta siirtyy selkeämmin 
kotiasuntojen hallintaan. Näin saavutamme inhimillisemmän mutta kuitenkin parem-
min valvotun ympäristön vuokrien suhteen. 
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Investoinnit 
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