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Yleisperustelut 
 
1 Yleinen taloudellinen tilanne 
 

Koronaepidemia syöksi maailmantalouden keväällä ennennäkemättömään syöksyyn, 
kun Covid-19-tautitilanne ja siitä seuranneet useat eri rajoitustoimet ympäri maailmaa 
seisauttivat palvelualojen kulutuskysynnän ja horjuttivat kansalaisten luottamusta sekä 
yleistä investointiympäristöä. Tautitilanteella on ollut talouskasvun ja työllisyyden hei-
kentymisen ohella myös epäsuorempia vaikutuksia yhteiskuntaan, kuten esimerkiksi 
ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen ja ihmisten liikkuvuuteen. Koronapandemian 
laajemmat ja pysyvät yhteiskunnalliset vaikutukset ovat kuitenkin yhä selkeytymättö-
mät. 
 
Kevään syöksyn jälkeen maailmatalous lähti elpymään nopeasti pohjakosketukses- 
taan, mutta syksyllä edennyt koronapandemian toinen aalto erityisesti Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa tulee hidastuttamaan elpymisen tahtia. Tautitilanne on vaikeutunut ja 
rajoitustoimia on jouduttu ottamaan käyttöön esimerkiksi monissa Euroopan maissa. 
Tämä tulee näkymään yksityisessä kulutuksessa, jonka esimerkiksi Euroopan komissio 
odottaa supistuvan EU:ssa yli 8 prosentilla kuluvana vuonna. 
 
Tautitilanteen heikentyminen näkyy myös yritysten ja kuluttajien luottamusindikaatto-
reissa, joiden kesällä tapahtunut toipuminen päättyi syys-lokakuussa. Erityisesti kulut-
tajien luottamus ja odotukset tulevasta työllisyyden kehityksestä ovat kääntyneet viime 
kuukausina laskuun. Selkeä V-muotoinen maailmantalouden kehitys ei näytä siten 
enää mahdolliselta. Useissa kansantalouksissa kansantuote jää selvästi kriisiä edeltä-
vän tason alle. 
 
Eri ennustelaitosten odotukset koronan aiheuttamasta maailmantalouden supistumi-
sesta vaihtelevat yhä paljon. Tyypillisimmillään maailmantalouden volyymin odotetaan 
supistuvan kuluvana vuonna noin nelisen prosenttia. Erityisen voimakkaasti talouden 
ennakoidaan putoavan Iso-Britanniassa, turismista riippuvaisissa EU-maissa, Intiassa, 
Venäjällä ja kehittyvissä talouksissa. 
 
Tautitilanteen hallinta sekä eri maiden hallitusten ja keskuspankkien käyttöönottamien 
elvytyspakettien onnistuminen vaikuttavat paitsi taloustaantuman suuruusluokkaan 
vuonna 2020 niin myös siihen, millaista taloudellista kasvua maailmantaloudessa näh-
dään vuonna 2021. Tällä hetkellä maailman BKT:n arvioidaan kasvavan vuonna 2021 
noin 5 prosenttia. Talouskasvun ennakoidaan olevan erityisen vahvaa Kiinassa ja Inti-
assa. EU:ssa ja muissa kehittyneissä maissa BKT:n kasvuennusteet liikkuvat reilun 
neljän prosentin tuntumassa. 
 
Muihin maihin verrattuna Suomen kansantalous toipuu koronakriisistä varsin hitaasti. 
Euroopan komission talousennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa 
vuonna 2021 vajaat kolme prosenttia. Kasvu on Euromaihin verrattuna kolmanneksi  
hitainta. Kasvun hitauteen vaikuttaa paitsi Suomen kansantalouden investointikysyn-
tään painottuvan toimialarakenteen ohella myös se, että talouskasvun pudotus vuonna 
2020 oli Suomessa maltillisempaa kuin monissa muissa maissa.  
 
Epävarmuus epidemiatilanteen kehityksestä ja sen vaikutuksista talouskasvuun on kui-
tenkin yhä suurta kaikilla talousalueilla. Tuoreimmat tiedot tehokkaan rokotesuojan 
mahdollisuudesta ovat ruokkineet positiivisia odotuksia siitä, että pandemia saadaan 
vuoden 2021 aikana paremmin hallintaan. Europan komissio ennakoi, että korona-
pandemian rajoitustoimet näkyvät maiden kansantalouksien kehityksessä koko ennus-
teperiodin ajan. Rajoitustoimet ovat voimakkaimmillaan kuluvan vuoden viimeisellä 
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vuosineljänneksellä. Sen jälkeen oletetaan, että niitä pystytään lieventä-mään vuosina 
2021 ja 2022.  
 
Kesäkuulle ulottuvat Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpidon tilastotiedot kertovat,  
että Suomen kansantalous on supistunut jo kolmena peräkkäisenä vuosineljännekse-
nä. Suomen kansantalous on painunut siten taantumaan tänä vuonna. Erityisen voima-
kasta tuotannon supistuminen oli kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa muun muassa  
majoitus- ja ravitsemistoimialla sekä liikenteessä. Myös tavaroiden ja palvelujen vienti 
laski voimakkaasti toisella vuosineljänneksellä, mikä näkyi muun muassa teollisuuden 
tuotannon laskevana kehityksenä. 
 
Suomen kansantalous on siis ennakollisten tilastotietojen mukaan elpymisuralla, mutta 
kehitys on hyvin vaimeaa ja miinusmerkkiset käänteet talouskasvussa ovat hyvin to-
dennäköisiä ainakin vielä loppuvuoden aikana. Kun keväällä kansantalouden kasvu 
näytti yli 5 prosentin volyymin laskua niin tuoreimmat tiedot kertovat kuopan jo piene-
nevän. Hyvin moni ennustelaitos ennakoi koronapandemian jättävän Suomen kansan-
talouteen tänä vuonna noin 4 prosentin volyymin laskun. Kuoppa on pienempi kuin ko-
ronakevään ytimessä odotettiin. 
 
Korona on kurittanut rankasti Suomen vientiä. Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 
viennin arvo oli syyskuussa vajaat 8 prosenttia pienempi kuin viime vuoden syys-
kuussa. Tammi-syyskuun yhteenlaskettu viennin arvo väheni 15 prosenttia ja tuonnin 
arvo 11 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vientikysynnän 
lasku on kohdistunut voimalla erityisesti metallien jalostukseen ja paperiteollisuuteen, 
eikä näiden erien nopea palautuminen vuoden 2019 tasoille näytä todennäköiseltä. 
Myös palveluvienti, muun muassa kuljetus ja matkailu, on supistunut rajusti kuluvana 
vuonna. Viennin arvioidaan olevan tällä hetkellä suhdanteen pohjalla. 
 
Sen sijaan vähittäis- ja päivittäistavarakaupassa koronapandemia on kasvattanut 
myyntiä ja liikevaihtoa koko pandemian ajan. Kaupan toimialan sisällä on kuitenkin 
myös pandemiasta kärsiviä aloja, joilla liikevaihdon ja myynnin kehitys on ollut toisen 
suuntaista. Myynnin kehitys kuluvan vuoden tammi-syyskuussa on miinuksella auto- ja 
tukkukaupassa. Sen sijaan tavaratalokauppa näyttää päässeen heinä-syyskuussa vah-
vaan kasvuun ja eroon koronan keväällä aiheuttamasta miinusmerkkisestä myyntikehi-
tyksestä. 
 
Palvelukenttä, erityisesti kulttuuriala, kuljetus, hotellit ja ravintolat, on kuitenkin koronan 
jälkeen hyvin vaikeassa taloustilanteessa. Palvelualojen yhteenlaskettu, työpäivä-
korjattu liikevaihto laski syyskuussa yhä lähes 10 prosenttia vuoden takaisista lukemis-
ta. Tämä näkyy myös asiakkaiden liikkuvuusdatassa, joka on ollut laskusuunnassa 
syksyn edetessä. Positiivisinta myyntikehitystä on nähty kiinteistö alalle sekä informaa-
tio- ja viestintätoiminnoissa. 
 
Investoinnit ovat kokonaisuutena selvinneet koronapandemiasta odotettua paremmin, 
sillä ainakaan vielä ei ole nähty merkittäviä investointien lykkäämisiä tai peruuntumisia. 
Voimakkaimmin alkuvuoden aikana ovat laskeneet kone- ja laiteinvestoinnit. 
 
Rakentaminen on ollut koko vuonna ja erityisesti kesällä pirteää, mutta kesän jälkeen 
rakentamisen suhdanne on heikentynyt. Myös moni muu rakennusalan indikaattori 
näyttää heikkenevää kehitystä. Tilastokeskuksen mukaan muun muassa rakennuslupia 
myönnettiin kesä-elokuussa noin 25 prosenttia viime vuotta vähemmän ja kuutiomäärät 
vähenivät kaikissa rakennustyypeissä. Myös uusia rakennushankkeita aloitettiin kesä-
elokuussa 15 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Sen sijaan asuntokauppa on py-
sytellyt kuluvana vuonna vilkkaana. 
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Lomautusten määrä on vähentynyt koronakevään synkistä lukemista. Työttömien, eri-
tyisesti pitkäaikaistyöttömien, määrä on kääntynyt kuitenkin kasvuun erityisesti kau-
pungeissa. Työttömyysasteen ennakoidaan olevan suurimmillaan 8,2 % ensi vuonna 
VM:n talousennusteen mukaan.  
 
Vuonna 2021 Suomen kansantalouden arvioidaan elpyvän koronapandemian toisesta 
aallosta huolimatta. Kansantalouden kasvu perustuu erityisesti yksityisen kulutuksen ja 
viennin piristymiseen, sillä rajoituksia poistetaan ja maailmankauppa lähtee kasvuun. 
Myös laivatilaukset kasvattavat Suomen vientilukuja vuonna 2021. Talouden noin kol-
men prosentin tuntumassa liikkuvat kasvuennusteet ovat kuitenkin varsin maltillista,  
eikä vuoden 2019 koronakriisiä edeltäviä tasoja vielä saavuteta. 
 
Suurin riski Suomen talousnäkymille on koronapandemian voimakas leviäminen uudel-
leen niin meillä kuin muualla maailmassa. Vuoden lopussa ja ensi vuoden puolella on 
näköpiirissä myös konkurssien lisääntymistä, kun yrityksille keväällä myönnetyt mak-
suhelpotukset ja muut koronatuet ovat päättymässä. Pahimmillaan tilanne voi kääntää 
työttömyyden uudelleen nousuun. 
 
Kuluttajien ja yritysten luottamuksen arvioidaan kuitenkin vahvistuvan ensi vuoden  
aikana, kun talouskasvu palautuu asteittain kasvu-uralle. Luottamusta, investointi-
näkymiä ja kulutusta tukee myös ansioiden kasvu ja inflaation pysyminen maltillisena. 
Ensi vuoden aikana inflaatiota nostaa mm. energian kallistuminen. 
 
Julkisen talouden ennuste on vuoden 2021 osalta varsin epävarma. Jos talouskasvu 
vahvistuu ennustetusti niin se lisää verotulojen kertymiä ja pienentää tarvetta uusille 
koronatuille. Valtiovarainministeriö arvioi, että kansantalouden tilinpidon mukainen kun-
tasektori eli paikallishallinto on 2,4 miljardia euroa alijäämäinen vuonna 2021. Tulojen 
ja menojen erotus on miinusmerkkinen ennallaan pysyvien tulojen vuoksi, sillä verot 
kasvavat vain hieman ja valtionosuuksien määrä pienenee vuonna 2021. Menoja kas-
vattavat työvoimakustannukset sekä korkeana pysyvät investoinnit eli kiinteän pää-
oman bruttomuodostus. (Lähde: Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallion marras-
kuun 2020 talouskatsaus)  
 
Seuraavassa taulukossa on nähtävissä valtionvarainministeriön syksyn taloudellisen 
katsauksen keskeisimpiä ennusteita vuosille 2021 - 2022.  
 
Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan vuoden 2020 bruttokansantuote supistuu 
4,5 %. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkis-
ten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kuiten-
kin kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022. 
 
Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttö-
myysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 
71,9 prosenttiin v. 2024.  
 

Julkinen talous heikkenee kuluvana voimakkaasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 
18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuo-
sina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous 
elpyy ja hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päät-
tyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä, ja velkasuhde jatkaa 
kasvuaan. 
 
Covid-19-pandemia johti syvään maailmantalouden taantumaan, mutta monet indikaat-
torit viittaavat talouden elpymiseen kuluvan vuoden kolmannesta neljänneksestä läh-
tien. Maailmantalous supistuu 6,1 % tänä vuonna ja elpyy 5,5 prosenttiin ensi vuonna. 
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Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epä-
varmoja. Tautitilanne on pysynyt Suomessa hyvänä ja ennusteessa oletetaan, että näin 
on myös tulevaisuudessa. Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät heik-
koina siihen saakka, kun sairauteen on löydetty tehokas hoito tai rokote. Tautitilanteen 
kääntyminen selvään nousuun syksyn aikana lisäisi taloudenpitäjien epävarmuutta ja 
heikentäisi talouskasvua ilman varsinaisia uusia rajoitustoimia. (Lähde: VM Syksyn ta-
loudellinen katsaus 2020) 
 

Yleinen taloudellinen tilanne

Muuttuja 2019 2020 2021 2022

(%-muutos)

Bruttokansantuote (määrä) 1,1 -4,5 2,6 1,7

Palkkasumma 3,2 -2 2,9 2,5

Ansiotaso 2,1 1,7 2,5 2

Työlliset (määrä) 1 -2 -0,5 0,5

Inflaatio 1 0,4 1,2 1,4

Työttömyysaste 6,7 8 8,2 8

Verot/BKT 42,2 41,9 42,7 42,3

Julkiset menot / BKT 53,3 59,8 57,6 56

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä /BKT -1 -7,7 -5 -3,9

Julkinen velka/BKT 59,2 70,2 72,8 74,3

Vaihtotase/BKT -0,5 -0,5 -1,1 -0,6

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

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

Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syksy 2020  
 

2  Kuntatalouden näkymät 

Kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 haastavat. Tilinpäätöstietojen mukaan kun-
tatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019 ja vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt 
koronaviruspandemia ja sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitus-
toimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. 
Tilanne vaikutti kevään aikana voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään, palvelujen tar-
peeseen ja kysyntään sekä niiden tuottamisen tapaan. Samanaikaisesti kuntien verotu-
lot putosivat, myynti- ja maksutuotot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon me-
not kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon. 
Myös kiireetöntä hoitoa lykättiin osittain kuntien ja kuntayhtymien, osittain asiakkaiden 
toimesta.  
 
Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen 
kuntien erilaisista tulorakenteista, elinkeinorakenteista, koronatapausten määrästä ja 
maantieteellisestä sijainnista. Suomen hallitus on tukenut kuntia vuoden 2020 aikana 
akuutista kriisistä selviämiseen. Merkittävin kuntiin kohdistuva toimenpide oli vuoden 
2020 neljännessä lisätalousarviossa osoitettu kuntien koronatukipaketti, jota maksettiin 
valtionosuuksien muodossa. Tukipaketin toimet kohdentuivat pääosin vuoteen 2020 ja 
se oli yhteensä 1,4 mrd. euroa. Syksyn budjettiriihessä hallitus päätti osoittaa kunnille 
lisätukea syksyn 2020 lisätalousarviossa. Peruspalvelujen valtionosuuksia korotetaan 
vielä 400 milj. eurolla ja sairaanhoitopiirien valtionavustusta 200 milj. eurolla. Lisäksi 
syksyn lisätalousarviossa osoitetaan 355 milj. euroa koronavirukseen liittyvien välittö-
mien kustannusten, kuten testauksen, täysimääräiseen korvaamiseen.  
 
Vuoden 2020 kuntatalouden tulos ja rahoitusasema ovatkin muodostumassa ennakoi-
tua paremmaksi. Vahvistumisen taustalla ovat merkittävämpänä tekijänä hallituksen 
kuntataloutta vahvistavat tukitoimet peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseksi ja 
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kuntatalouden aktiviteetin ylläpitämiseksi. Myös verotulojen kehitys on ollut keväällä 
ennustettua parempaa. Kuntatalouden haasteena on kuitenkin sopeutuminen korona-
kriisin jälkeen kun valtion tukitoimet päättyvät. 
 
Kuntatalouden suurin ongelma koronakriisin tuomien lisähaasteiden lisäksi on jo pit-
kään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Ikäihmisten määrän 
kasvu lisää palvelutarvetta ja sote-menoja ja tämä kehitys jatkuu myös tulevaisuudes-
sa. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa. 
Demografinen muutos lisäksi eriyttää erikokoisten ja olosuhteiltaan erilaisten kuntien 
talouskehitystä.  
Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia vuonna 
2021. Tukitoimet eivät kuitenkaan ole enää yhtä mittavia kuin vuonna 2020. Peruspal-
velujen valtionosuuksiin osoitetaan 300 milj. euron lisäys, josta 20 milj. euroa kohdiste-
taan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen, ja yhteisöveron jako-osuuden ko-
rotusta jatketaan vielä vuonna 2021. Koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät kus-
tannukset esim. testaukseen, jäljittämiseen ja potilaiden hoitoon liittyen korvataan kun-
nille täysimääräisesti. Tähän varataan vuonna 2021 yhteensä 1,66 mrd. euroa. Kuntien 
uusiin ja laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan täysimääräinen rahoitus, jolloin 
uudistusten toteuttaminen ei vaikuta kuntataloutta heikentävästi. 
 
Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen, mikä laajentaa oikeutta saada maksutonta 
opetusta. Hankkeeseen kohdennetaan lisärahoitusta 22 milj. euroa vuonna 2021. Van-
huspalvelujen hoitohenkilöstön vähimmäismitoituksen nostamiseen kohdennetaan 53 
milj. euroa vuonna 2021 ja lisäksi siihen liittyen lähihoitajien koulutuksen lisäämiseen 
osoitetaan 20 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan, 
minkä arvioidaan vähentävän maksutuloja 17 milj. eurolla vuonna 2021. Kuntien  
valtionosuuksiin tehdään vastaava lisäys. Varhaiskasvatuksen kehittämiseen kohden-
netaan 15 milj. euroa. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan, mikä vähentää kuntien 
maksutuloja vuositasolla 70 milj. euroa. Muutos tulee voimaan vasta 1.8.2021, joten 
maksutulojen alenema on vuonna 2021 vain 30 milj. euroa. Maksutulojen menetys 
kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pysyvästi kahdella 
prosenttiyksiköllä. 
 
Valtion toimenpiteet vahvistavat kuntataloutta kokonaisuutena 865 milj. eurolla vuonna 
2021 vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Kuntataloutta vahvistavat eri-
tyisesti valtionosuuksien määräaikainen 300 milj. euron korotus ja yhteisöveron jako-
osuuden korotuksen jatkaminen vuodelle 2021. Suurin osa kuntataloutta vahvistavista 
toimenpiteistä on määräaikaisia. 
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Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2021 hallitusohjelman mukaisesti indeksitar-
kistus ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Progressiivisen tuloveroasteikon euro-
määräisiä rajoja korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 60 
milj. eurolla vuonna 2021. Työtulovähennystä korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän 
kunnallisveron tuottoa 72 milj. eurolla vuonna 2021. Perusvähennyksen korotuksen ar-
vioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 40 milj. eurolla vuonna 2021. Asuntolainan 
korkovähennysoikeutta supistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Vähennysoikeutta su-
pistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Vähennysoikeutta supistetaan vuosina 2021 -
2023 viisi prosenttiyksikköä vuodessa siten, että vuonna 2023 asuntolainan korkojen 
vähennyskelpoisuus poistuu kokonaan. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron 
tuottoa 5 milj. eurolla vuonna 2021. Liikenteen työsuhde-etujen muutosten arvioidaan 
pienentävän kunnallisveron tuottoa 7 milj. euroa. Hallitus on antanut eduskunnalle esi-
tyksen listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi säänte-
lyksi. Huojennuksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 2 milj. eurolla 
vuonna 2021. Vuonna 2020 toteutetun verotuksen maksujärjestelyn ehtojen huojen-
nuksen seurauksena kunnallisverotulojen kertymää siirtyy vuodelta 2020 arviolta 98 
milj. euroa vuosille 2021 ja 2022. 
 
Osana koronaviruspandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuut-
ta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 %-yksiköllä verovuodelle 2020. 
Yhteisöveron jaksotuksesta johtuen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhtei-
söveron tilityksiä vuonna 2021 edelleen noin 60 milj. eurolla. Kuntien yhteisöveron ja-
ko-osuuteen tehdään 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus edelleen vuodelle 
2021 noin 510 milj. eurolla ja vuonna 2022 noin 40 milj. eurolla.  
 
Osana hallituksen työllisyystoimia varhaiskasvatusmaksuja alennetaan nettomääräi-
sesti vuositasolla 70 milj. eurolla. Maksujen alennus tulee voimaan elokuussa 2021, jo-
ten ensi vuodelle arvioitu maksutulojen vähennys on noin 30 milj. euroa. Kunnille tämä 
kompensoidaan korottamalla yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä. 
Tämän arvioidaan lisäävän kuntien yhteisöveron kertymää vuonna 2021 noin 102 milj. 
eurolla. 
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Koronaviruspandemian vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden yritysten tilanteen 
helpottamiseksi vuonna 2020 voimaan tulleen maksuhuojennuksen päättymisen arvioi-
daan kasvattavan yhteisöveron kertymään 4 milj. eurolla. 
 
Kuntatalouden menojen kasvun arvioidaan maltillistuvan vuonna 2021. Vuoden 2021 
kuntatalouden toimintamenojen kasvuksi on arvioitu 2,2 prosenttia, kun taas vuoden 
2020 toimintamenojen kasvuksi on arvioitu 4,9 prosenttia. Samalla kuntatalouden tulo-
jen kasvu jää vaatimattomaksi valtionosuuksien laskiessa n. 0,7 mrd. eurolla, kun kun-
tatalouden tukitoimet pienentyvät. Väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveyspalve-
lujen kasvua ja heikentää verotulojen kehitystä ennustekaudella.  
 
Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikkenevän n. 2 mrd. 
euroa negatiiviseksi vuonna 2021. Myös kuntatalouden lainakannan ennakoidaan kas-
vavan ripeään tahtiin ja olevan 33 mrd. euroa vuonna 2024. Kuntatalousohjelman pai-
nelaskelman perusteella toiminnan ja investointien rahavirta pysyy lähivuosina kaikissa 
kuntakokoryhmissä negatiivisena ja kaikilla kunnilla on siten laskennallisesti painetta 
veroprosentin korottamiseen. Vuonna 2021 merkittävin kunnallisveron korotuspaine 
kohdistuu 20 000 – 40 000 asukkaan kuntiin. Negatiivisen vuosikatteen ja alijäämäisten 
kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina. Vuonna 2020 vuosikatteen arvi-
oidaan olevan negatiivinen 13 kunnalla, mutta vuonna 2021 lähes 40 kunnalla. Myös 
alijäämäisten kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan selkeästi.  

 

3 Lapuan kaupungin talouskehitys 

 
3.1 Väestörakenne ja toimintaympäristö 

Lapualla oli vuoden 2019 lopussa 14 278 asukasta ja syyskuun lopussa 2020 asukkai-
ta oli ennakkotiedon mukaan 14 252. Väestö on vähentynyt 26 henkilöllä (0,2 %). Kuol-
leisuus on ollut syntyvyyttä korkeampi. Syyskuun loppuun mennessä syntyneiden mää-
rä on ollut 88 ja kuolleiden määrä 134. Muuttoliike on ollut positiivista. Tilastokeskuksen 
30.9.2019 julkaiseman väestöennusteen mukaan vuonna 2020 Lapualla olisi asukkaita 
14 296, vuonna 2030 13.625 ja vuonna 2040 13.022 henkilöä. 
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3.2 Talouskehitys 
 

Lapuan tilikauden tulokset ovat olleet vuosina 2011 - 2013 ja vuosina 2018 - 2019 ali-
jäämäisiä. Talouden heikkenemiseen ovat vaikuttaneet merkittävimmin valtionosuus-
leikkaukset, yleinen heikko talouskehitys, toimintamenojen, joista erityisesti erikoissai-
raanhoidon menojen kasvu, uudet velvoitteet sekä väestön ikääntymisestä johtuva pal-
velutarpeiden kasvu. 
 
Vuosina 2014 - 2017 vuosikate on kattanut poistot. Vuonna 2019 tilikauden tulos oli ali-
jäämäinen 1,6 milj. euroa. Taseen ali/ylijäämätilillä on vuoden 2019 tilinpäätöksessä 
15,1 milj. euroa. Kaupungin tilikauden tulokset ovat vuosina 2000 - 2019 olleet seuraa-
vat: 
 
 

 
 
Talous on kirjanpidollisesti tasapainossa, jos vuosikate kattaa poistot. Tällöin alijäämää 
ei synny. Pidemmällä aikavälillä vuosikatteen tulisi kattaa sekä nettoinvestoinnit että 
lainojen lyhennykset, jotta talous olisi myös rahoituksen näkökulmasta tasapainossa ja 
velkaantuminen ei jatkuisi. 
 
Kaupungin nettoinvestoinnit ovat olleet vuosina 2010 - 2019 yhteensä 98,4 milj. euroa, 
n. 9,8 milj. euroa vuotta kohti. Tulorahoituksen määrä on vastaavasti ollut 43,4 euroa, 
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noin 4,3 milj. euroa/vuosi. Tulorahoituksen ja nettoinvestointien vajetta on katettu pää-
osin lainalla. Lainamäärä on kasvanut ko. ajanjaksolla n. 45,5 milj. euroa ollen vuonna 
2010 22,2 milj. euroa. Lainamäärä asukasta kohti oli 4754 euroa vuoden 2019 tilinpää-
töksessä. 
 
Vuosien 2010 - 2019 aikana lainamäärä on kaupungin investointitasoon nähden heikon 
tulorahoituksen vuoksi yli kaksinkertaistunut 22,2 milj. eurosta 45,5 milj. euroon. Velka-
määrän kasvuvauhti on ollut huolestuttavan nopeaa viime vuosina. Nykyisen alhaisen 
korkotason aikana lainojen korkokustannukset ovat vielä hallittavissa. Korkokustannuk-
set näyttävät ennusteiden mukaan suunnitelmakausina 2021 - 2024 pysyvän matalalla, 
mutta jollakin aikavälillä nousu on todennäköistä. 
 
Kaupunkikonsernin lainamäärä v. 2019 oli 112,5 milj. euroa, 7.880 euroa/asukas. Koko 
maan osalta konsernilainamäärä oli 7.084 euroa/asukas. 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus on yksi kuntalain mukaisista kriisikunnan kriteereistä; 
raja-arvo ylittyy kun tunnusluku >50 %. Vuonna 2019 kaupungin suhteellinen velkaan-
tuneisuus-tunnusluku oli 91 %, kaupunkikonsernin 108,2 %. Koko maassa kuntien suh-
teellinen velkaantuneisuus oli 62,1 % ja konsernitunnusluku oli 84,4 %. 
Kaupungin investointien tulorahoitusprosentti oli tilinpäätöksessä 2019 21,1 %, konser-
nin 34,6 %. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta -tunnusluku oli 
nega-tiivinen -25 milj. euroa. Konsernin vastaava tunnusluku oli -24 milj. euroa. Tun-
nusluku ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. 
 
Vuosikatteen, nettoinvestointien ja poistojen suhdetta kuvataan alla olevassa kuviossa. 
 
 

 
 
 
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. 
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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 täyttäneet kaikki 

laissa säädetyt raja-arvot, jotka ovat: 

 

1. kuntakonsernin vuosikate on ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen; 
2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien  

   painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti; 
3. asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräi- 

  sen lainamäärän vähintään 50 prosentilla: 
4. kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia 

 

  
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kriteerit täyttyivät tuloveroprosentin (19,88 / 21,50) ja 
suhteellisen velkaantuneisuuden osalta (108,2 %). 
 
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 kon-

sernin negatiivinen vuosikate), 
2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien paino-

tettu keskimääräinen tuloveroprosentti (nykyisin 1 prosenttiyksikkö), 
3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpääpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylit-

tää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vä-
hintään 50 prosentilla (nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä), 

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. euroa ja vuonna 2019 alijää-
mä oli 1,6 milj. euroa. Rahoituksen näkökulmasta talous on epätasapainossa (vuosika-
te ei ole riittänyt nettoinvestointeihin/lainojen lyhennyksiin). Rahoituksen tasapaino ei 
ole taloussuunnittelukaudella toteutumassa johtuen mm. investoinneista ja lainanly-
hennyksistä suhteessa tulokertymän hitaaseen kasvuun.  
 
On välttämätöntä jatkaa talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja toimenpideohjelmaa 
hillitsemään käyttötalouden toimintakatteen kasvua, jotta talouden alijäämä ei kasva 
hallitsemattomasti ja tulorahoitus riittää paremmin investointien rahoittamiseen. 
 
Kuluvan vuoden talousarvion vuosikate on 4,9 milj. euroa ja 6,5 milj. euron poistojen 
jälkeen tulos on alijäämäinen 1,6 milj. euroa. Verohallinnon tilastojen ja Kuntaliiton lo-
kakuussa laatiman verotulojen tilitysennusteen mukaan verotilitykset yhteensä jäävät n. 
1,8 milj. euroa alle budjetoidun määrän. Valtio on kompensoinut verotulojen menetystä 
koronatukipaketilla, joka maksetaan valtionosuustilityksinä. Koronatukipaketin suuruus 
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on n. 3,5 milj. euroa.  Valtionosuuksia tilitetään vuonna 2020 arvion mukaan 42,7 milj. 
euroa, joka on vuoden 2020 budjettisummaa 4,1 milj. euroa suurempi. Valtion tukitoi-
met ovat vahvistaneet kaupungin taloutta vuonna 2020. Valtion tuen lisäksi myös toi-
mintakulut ovat toteutuneet talousarviota pienempänä. Rahoitustuotot/-kulut toteutune-
vat budjetoitua paremmin. Kaupunginvaltuusto myönsi perusturvalautakunnan talous-
arvioon lisämäärärahaa 1,84 milj. euroa. 
 
Vuosikate asettunee n. 6,5 milj. euron tasolle talouden toteutuman perusteella arvioitu-
na. Vuosikatteen paranemiseen vaikuttaa merkittävästi valtion koronatukipaketti. Vuo-
sikatteen ja tilikauden tuloksen kehitykseen vaikuttaa perusturvan menojen loppuvuo-
den kehitys. Mikäli loppuvuoden talouskehityksessä ei tapahdu suuria menonlisäyksiä, 
vuoden 2020 tilinpäätös muodostuu selvästi talousarviota 2020 paremmaksi.  
On todennäköistä, että tilinpäätös 2020 osoittaa jopa pientä ylijäämää.  
 

4 Kaupungin talousarvio 

 

4.1 Kaupungin visio ja strategia 
 
Lapuan kaupungin strategia 2018-, joka tunnetaan myös nimellä Onnen resepti, on  
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.6.2018. Valtuutetuille järjestettiin 21.9.2020 ilta-
koulu, jossa käytiin läpi strategian toteuttamisen tilanne tavoitteiden, lupausten, toimin-
tatapojen ja toimenpiteiden osalta. Koska strategian mukaisten toimenpiteiden toteut-
taminen on edennyt pääosin ennakoitua ripeämmin, kirjattiin valmisteltavaksi vielä lisä-
toimenpiteitä jäljellä olevalle kaudelle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 
16.11.2020 Lapuan kaupungin strategiatarkisteen ja lisätoimenpiteet valmisteluun.  
 
Lapuan kaupungin visiona on olla kasvava, elinvoimainen ja hyvinvoiva. Kaupunkistra-
tegian tavoitteina ovat hyvinvointi, väestönkasvu, työpaikkaomavaraisuus ja talouden 
tasapaino. 
 
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 
pääosin ennakoitua ripeämmin (kts. strategiatarkiste 16.11.2020). 
 
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. 

 
Hyvinvointia on mitattu asukastutkimuksella. Asukkaiden näkökulmasta Lapuan vah-
vuuksia olivat: 
 

- Voin hyvin asuessani Lapuan kaupungissa. 
- Lapua on minulle turvallinen asuinpaikka, 
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- 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. 

 
Väestönkasvu edellyttää Lapuan kaupungilta aktiivisia toimenpiteitä veto- ja pitovoima-
tekijöiden lisäämiseksi. Tammi-kesäkuussa 2020 Lapuan kokonaisnettomuutto (+95) 
oli paras saavutus Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kunnissa. 
 
Työpaikkaomavaraisuuden lisäämiseksi Lapuan kaupunki on tehnyt aktiivia toimenpi-
teitä yrityskannan lisäämiseksi. Maakunnan ulkopuolisiin yrityksiin on oltu yhteydessä 
aktiivisesti, neuvontapalveluja on tarjottu niitä tarvitseville ja teollisuustonttien lisäkaa-
voitus on käynnistetty. Lapualla on yrityksille tarjolla sitoutunutta ja ammattitaitoista 
henkilöstöä, osaavia alihankintaverkostoja ja koulutuskeskus Seduun kuuluva Sedu 
Education, joka kouluttaa yritys- ja elinkeinoelämään ammattiosaajia ja edistää yrittä-
jien kilpailukykyä. Lapuan sijainti tarjoaa yrittäjille erinomaiset mahdollisuudet sillä mer-
kittävä osa teollisuuden ja kaupan tavaravirroista kulkee Lapuan ohi eteläisen ja poh-
joisen Suomen välillä. 
   
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.  
 
Strategian ytimenä on tuoda hyviä uutisia Lapualta kohti kasvavaa, elinvoimaista ja hy-
vinvoivaa Lapuaa huomioiden se, mikä on parasta asukkaille, yrittäjille ja henkilöstölle. 
Strategian viestimiseksi julkaistaan kahdesti vuodessa Lapuan kaupungin tiedotuslehti 
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. 

 
Työhyvinvointiohjelma on hyväksytty syksyllä 2019 ja ohjelman mukaisten toimenpitei-
den jalkauttamista on tehty vuoden 2020 aikana ja edelleen jatketaan talousarviovuon-
na. Osa työhyvinvointiohjelmassa suunnitellusta tyhy-toiminnasta jäi vuonna 2020 to-
teuttamatta koronatilanteen vuoksi. 
 
Vuonna 2018 toteutetun henkilöstötutkimuksen tulokset ovat toimineet perustana toteu-
tetuille henkilöstöhyvinvoinnin kehittämistoimille ja työhyvinvointiohjelmalle. Henkilöstö-
tutkimus toteutetaan loppuvuoden 2020 aikana ja sen tulosten perusteella toiminnan 
kehittämistä jatketaan vuonna 2021. 
 
Kaupungin ohjeistusten päivittämistä ja uusien ohjeiden laatimista jatketaan myös vuo-
den 2021 aikana. Ohjeistuksilla on merkitystä erityisesti henkilöstön tasapuolisen koh-
telun turvaamisessa sekä myös esimiestyön tukemisessa.  
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Henkilöstökoulutuksissa tullaan edelleen painottamaan sisäisiä koulutuksia. Esimies-
koulutuksia jatketaan vuoden 2021 aikana. Esimiesiltapäivät pidetään 4 kertaa vuodes-
sa 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. Vuonna 2018 
eläkkeelle siirtyi 25 henkilöä ja vuonna 2019 määrä oli 41 henkilöä, Kevan arvion mu-
kaan vuonna 2020 eläkkeelle siirtyvien määrä on 32. Tämä tarkoittaa, että lähes 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.  
 
Eläköityminen antaa mahdollisuuden tarkastella tehtäviä ja tarvittavaa osaamista tule-
vaisuuden tarpeet ja henkilöstön vähentämistavoitteet huomioiden. Säästömahdolli-
suuksien löytäminen tässä yhteydessä edellyttää mahdollisuutta tapauskohtaisesti ar-
vioida 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 Työkyvyn tuen toimintamallin, jonka tarkoituksena on lisätä henkilöstön hyvin-
vointia, ennakoida työkyvyn heikentymistä sekä tukea työskentelyä alentuneesta työ-
kyvystä huolimatta. Toimintamalliin sisältyy varhainen tuki työyhteisössä, tehostettu tuki 
sekä työhön paluun tuki. Lisäksi käytössä on mukautetun työn malli, jolla pyritään tu-
kemaan henkilöstön paluuta työhön sairauden estäessä tekemästä omaa työtään. Työ-
terveyshuollon kanssa tiiviissä yhteistyössä etsitään ratkaisuja työntekijän työkyvyn 
heiketessä, näitä voivat olla mm. työtehtävien muuttaminen, osatyökyvyttömyyseläke, 
osasairauspäiväraha. 
 
Tekniseen sopimukseen perustuva tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän uudis-
tamistyö on alkanut keväällä 2019. Teknisen keskuksen organisaatiouudistus on viiväs-
tyttänyt uudistamistyötä ja se on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2021 alkupuoliskol-
la. Henkilökohtaisen lisän myöntämisen kriteerit on tarkoitus hyväksyä alkuvuonna 
2021. 
 
Vuosien 2021 - 2023 aikana määräaikaista henkilöstöä (ml. sijaiset) palkataan ainoas-
taan, mikäli se on palvelutuotannon toteuttamisen kannalta välttämätöntä ja mikäli 
palkkaamiselle on olemassa laissa tarkoitettu perusteltu syy. Henkilöstön rekrytointitar-
vetta arvioitaessa on pyrittävä ennakoimaan myös mahdollisen sote-ratkaisun vaiku-
tukset kaupungin tuottamiin palveluihin ja sitä kautta henkilöstöresursseihin. 
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5 Talousarvion tuloslaskelma 
 

5.1 Käyttötalous 
 

Talousarvion 2021 toimintatuotot ovat 13,5 milj. euroa, 0,4 milj. euroa suuremmat kuin 
vuoden 2020 talousarviossa. Vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa toiminta-
tuotot olivat yhteensä 13,1 milj. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt perusturvalautakun-
nalle lisämäärärahan kokouksessaan 16.11.2020. Tässä lisämäärärahaesityksessä 
alennettiin perusturvalautakunnan tuloarviota 0,195 milj. euroa sekä arvioitiin toiminta-
kulujen ylittyvän 1,645 milj. euroa. Vaikutus perusturvalautakunnan toimintakatteeseen 
on yhteensä -1,84 milj. euroa. Perusturvalautakunnan toimintatuottojen talousarvio-
muutos ei näy alla olevassa taulukossa.  
 

TP 2019 TA 2020 TA 2021

Muutos €                        

TA 21/TA20

Muutos%                           

TA 21/TA20

% 

toimintatuotoista

Keskusvaaliltk 48 048 0 35 000 35 000 0,3 %

Kaupunginvaltuusto 0 0 0 0 0 0,0 %

Tilintarkastus 0 0 0 0 0 0,0 %

Kaupunginhallitus 951 291 903 900 859 300 -44 600 -4,9 % 6,4 %

Sivistyslautakunta 2 138 445 2 108 400 2 579 193 470 793 22,3 % 19,2 %

Perusturvaltk 4 776 763 4 628 100 4 553 400 -74 700 -1,6 % 33,8 %

Ympäristöltk 96 822 105 700 116 095 10 395 9,8 % 0,9 %

Tekninen lautakunta 5 525 148 5 357 500 5 318 443 -39 057 -0,7 % 39,5 %

Toimintatuotot yhteensä 13 536 517 13 103 600 13 461 431 357 831 2,7 % 100,0 %

TOIMINTATUOTOT 2019-2021

 
 

 
Käyttötalouden toimintakulut ovat vuoden 2021 talousarviossa 100,3 milj. euroa. Toi-
mintakulut ovat kasvaneet vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 2 milj. 
euroa eli 2,1 %. Perusturvalautakunnalle myönnetty lisämääräraha 1,645 milj. euroa 
muuttaa vuoden 2020 talousarvion toimintakuluja. Muutettuun talousarvioon verrattuna 
toimintakulut kasvavat vuonna 2021 ainoastaan 0,4 milj. euroa eli 0,4 %.  
 
Lapuan kaupungin toimintakuluista merkittävimmät erät ovat henkilöstömenot (46,5 
milj. euroa) ja palvelujen ostot (39,8 milj. euroa). Niiden osuus kaikista toimintakuluista 
on n. 85 - 86 %. Perusturvalautakunnan toimintakulujen osuus on n. 53 %, sivistyslau-
takunnan osuus on n. 26 % ja teknisen lautakunnan osuus n. 16 % talousarvion 2021 
toimintakuluista.  
 
Henkilöstömenoissa on varauduttu 1,1 % sopimuskorotuksiin 1.4.2021 alkaen sekä 0,8 
%:n järjestelyerään. Varaus on yhteensä n. 0,7 milj. euroa ja se on budjetoitu keskite-
tysti kaupunginhallituksen talousarvioon.  
 
Vuonna 2020 on tehty palkkojen sopimuskorotuksiin liittyvä määrärahamuutos kaupun-
ginhallituksen budjetista muille hallintokunnille. Tämä muutos on tekninen eikä sillä ole 
vaikutusta vuoden 2020 talousarvion kokonaisuuteen. Muutokset vaikuttavat hallinto-
kuntien budjetoituihin toimintakuluihin ja ne on sisällytetty kunkin hallintokunnan toimin-
takulujen määrärahoihin. 
 
Merkittävin talousarviomuutos toimintakulujen osalta on perusturvalle myönnetty 1,645 
milj. euron lisämääräraha toimintakuluihin. Toimintakulut yhteensä ovat vuoden 2020 
muutetussa talousarviossa 99,9 milj. euroa. 
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TP 2019 TA 2020 TA 2021

Muutos €                        

TA 21/TA20

Muutos%                           

TA 21/TA20

% 

toimintakuluista

Keskusvaaliltk -30 392 0 -38 000 -38 000 0,0 %

Kaupunginvaltuusto -71 408 -76 000 -76 000 0 0 0,1 %

Tilintarkastus -31 878 -34 000 -34 000 0 0 0,0 %

Kaupunginhallitus -3 706 870 -4 783 700 -4 998 470 -214 770 4,5 % 5,0 %

Sivistyslautakunta -24 559 516 -25 379 500 -25 655 193 -275 693 1,1 % 25,6 %

Perusturvaltk -53 204 888 -52 378 000 -53 524 000 -1 146 000 2,2 % 53,4 %

Ympäristöltk -265 907 -308 900 -327 912 -19 012 6,2 % 0,3 %

Tekninen lautakunta -14 485 924 -15 247 300 -15 599 684 -352 384 2,3 % 15,6 %

Toimintakulut yhteensä -96 356 783 -98 207 400 -100 253 259 -2 045 859 2,1 % 100,0 %

TOIMINTAKULUT 2019-2021

 
 
Talousarvion 2021 käyttötalouden toimintakate on 86,8 milj. euroa, 1,7 milj. euroa suu-
rempi vuoden alkuperäiseen 2020 talousarvioon verrattuna. Perusturvalautakunnalle 
myönnetty lisämääräraha muutti vuoden 2020 talousarvion toimintakatetta 1,84 milj. 
euroa heikommaksi. Muutetun talousarvion 2020 toimintakate on 86,9 milj. euroa.  
Muu-tettuun talousarvioon verrattuna vuoden 2021 talousarvion toimintakate on vain 
0,15 milj. euroa suurempi.   
 
Talousarviosta on jätetty sisäiset vuokrat talousarvion laadintavaiheessa pois vertailu-
kelpoisuuden vuoksi. Sisäisiä vuokria ei ole esitetty myöskään talousarviomuutos 2020 
luvuissa. Sisäiset vuokrat tuodaan alkuvuodesta 2021 kaupunginvaltuustolle käsiteltä-
väksi. Sisäisten vuokrien määrä vuoden 2020 talousarviossa on n. 11,4 milj. euroa. 
Vuoden 2021 talousarviossa sisäisten vuokrien määrä on 12,5 milj. euroa. Sisäisten 
vuokrien määrä on kasvanut noin miljoonalla eurolla. Kasvu johtuu pääasiassa Rita-
vuoren ja Liuhtarin uusista kouluista. 

 
 

TP 2019 TA 2020 TA 2021

Muutos €                        

TA 21/TA20

Muutos%                           

TA 21/TA20

% 

toimintakatteesta

Keskusvaaliltk 17 656 0 -3 000 -3 000 0,0 %

Kaupunginvaltuusto -71 408 -76 000 -76 000 0 0 0,1 %

Tilintarkastus -31 878 -34 000 -34 000 0 0 0,0 %

Kaupunginhallitus -2 755 579 -4 096 800 -4 139 170 -42 370 1,0 % 4,8 %

Sivistyslautakunta -22 421 071 -23 173 100 -23 076 000 97 100 -0,4 % 26,6 %

Perusturvaltk -48 428 125 -47 666 200 -48 970 600 -1 304 400 2,7 % 56,4 %

Ympäristöltk -169 085 -202 000 -211 817 -9 817 4,9 % 0,2 %

Tekninen lautakunta -8 960 777 -9 855 700 -10 281 241 -425 541 4,3 % 11,8 %

Toimintakate yhteensä -82 820 266 -85 103 800 -86 791 828 -1 688 028 2,0 % 100,0 %

TOIMINTAKATE 2019-2021

 
 
 

5.2 Verotulot 
 

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu nykyisen 21,50 % tuloveroprosentin mukaan.  
 
Kaupungin verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta.  
Verotulojen arviointiin on kohdistunut vuosien 2019 ja 2020 aikana paljon epävarmuut-
ta. Vuoden 2019 arviointia haittasivat verohallinnon verokortti- ja tulorekisteriuudistus-
tenvaikutukset verotilitysrytmiin, kun osa kunnallisveroista siirtyi tilitettäväksi seuraaval-
le vuodelle. Vuoden 2020 osalta verotulojen arvioinnin suurimmat epävarmuudet ovat 
liittyneet koronapandemian sekä siitä aiheutuvien poikkeusolojen vaikutusten arvioin-
tiin. Vaikutusten on arvioitu näkyvän viiveellä kunnallisveron sekä yhteisöveron hei-
kompana tuottona. Talousarvion 2021 sekä taloussuunnittelukauden 2021 - 2023 vero-
tulojen arvioinnissa on käytetty olettamaa, että koronapandemian aiheuttamat talous-
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vaikutukset väistyvät ja verotulojen kehitys palaa normaalimmalle tasolle vuoden 2021 
aikana. 
 
Verotuksella koottava tulo vuoden 2021 talousarviossa on 51 milj. euroa, joka on 0,9 
milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa. Vuoden 2020 verotuloennus-
teeseen verrattuna kokonaisverotulot ovat n. 1 milj. euroa suuremmat.  
 
 

 
Kunnallisvero 

 
Kaupungin kunnallisveroprosentista päättää vuosittain kaupunginvaltuusto. Kau-
punginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11.2020 vuoden 2021 kunnallisvero-
prosentiksi 21,5 %. Kunnallisveroprosentti pysyi ennallaan. 
 
Kunnallisverokertymä vuodelle 2021 on arvioitu olevan 45,3 milj. euroa, jossa on 
laskua vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 1,2 milj. euroa. Kuluvan vuoden 2020 
ennusteeseen nähden kunnallisverotuotot kasvavat n. 0,6 milj. euroa. 
 
Yhteisövero 
 
Vuoden 2021 yhteisöverolaskelma perustuu Kuntaliiton veroennustekehikon avulla 
laskettuihin arvioihin yhteisöveron kehityksestä. Yhteisöveron tuottoarvio vuodelle 
2021 on 2,7 milj. euroa, jossa on kasvua noin 12,7 prosenttia vuoden 2020 talous-
arvioon nähden. Budjettiriihen linjauksen mukaisesti vuoden 2021 yhteisöveron 
tuottoarviossa on huomioitu myös 10 prosenttiyksikön korotus. 
 
Kiinteistövero 
 

Kiinteistövero on vuosittain maksettava, kiinteistön omistukseen perustuva vero, jo-
ka koskee sekä maata että rakennuksia. Kiinteistöverotuksessa kiinteistön omistaja 
on verovelvollinen. Kaupungin kiinteistöveroprosenteista päättää vuosittain kau-
punginvaltuusto lain salliman vaihteluvälin puitteissa. Lapuan kiinteistöverolaskel-
mat vuodelle 2021 perustuvat Lapuan voimassa oleviin kiinteistöveroasteisiin.  
Kiinteistöverotuoton arvioidaan vuonna 2021 olevan 3 milj. euroa. Kiinteistöveron 
määrässä ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. 
 
Kiinteistöveroprosentit vuonna 2021 ovat seuraavat: 
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1 000 €

Verotusarvo  

2021

Kiinteistövero 

%

Veron tuotto, 

laskennallinen

Vakituinen asuinrakennus 316 739 0,45 % 1 425

Muu kuin vak. asuinrakennus 8 961 1,05 % 94

Yleishyödyllinen yhteisö 6 123 0,00 %

Tuulivoimalaitokset 5 119 3,10 % 159

Rakentamaton rakennuspaikka 389 6,00 % 23

Yleinen kiinteistövero 129 511 1,05 % 1 360

Yhteensä 466 842 3 061  
 

5.3 Valtionosuudet 
 

Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen 
palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoi-
tuksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. Valtionosuusjärjestelmän tavoittee-
na on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen ta-
saisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspal-
velut asuinpaikastaan riippumatta. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjes-
tämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja.  
 
Vuonna 2021 Lapuan kaupungin valtionosuuksien arvioidaan olevan 41,08 milj. eu-
roa. Laskua edellisvuoteen verrattuna on n. 3,7 prosenttia. Ennuste perustuu Kun-
taliiton marraskuun valtionosuuslaskelmiin. Lopulliset valtionosuudet vuodelle 2021 
vahvistetaan vuoden loppuun mennessä ja tiedetään tammikuussa 2021. 
Budjettiriihen linjauksen mukaisesti vuoden 2021 peruspalvelujen valtionosuudessa 
on huomioitu koronapandemiaan liittyvä kertaluontoinen tuki kunnille, jonka arvioitu 
vaikutus on n. 0,7 milj. euroa. 
 
Vuoden 2020 valtionosuuksien tasossa näkyvät koronapandemian vaikutuksista 
johtuvat valtion tukitoimet. Valtio kompensoi kunnille valtionosuusjärjestelmän kaut-
ta verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista väliaikaisesti aiheutuneita kunnallis-, 
yhteisö- ja kiinteistöverotulojen viivästymisiä. 
 

 
TP TA TA 2020 + TA

VALTIONOSUUDET (1000€) 2019 2020 Muutokset 2021 € %

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 27 840 26 339 24 387 -1 952 -7,4 %

Verotulomenetysten korvaus 6 938 7 441 503 7,2 %

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 9 505 9 509 9 857 348 3,7 %

Verotulojen maksun lykkäysmenettely, kompensaatio 239 -257 -496 -207,5 %

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -535 -346 -346 0 0,0 %

Yhteensä 36 810 38 600 42 679 41 082 -1 597 -3,7 %

Muutos

 
 

5.4 Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos 

 
Vuoden 2020 talousarvion vuosikate on 4,9 milj. euroa ja poistot 6,5 milj. euroa, joten 
tilikauden tulos on 1,6 milj. euroa alijäämäinen. Poistojen lopulliseen määrään vaikuttaa 
vuoden aikana toteutuvien investointien euromäärä, mikä selviää tilinpäätöksen laati-
misen yhteydessä. 
 
Vuoden 2021 talousarvio ja suunnitelmavuodet ovat lähtökohtaisesti tuloksen osalta 
alijäämäisiä. Talouden tasapaino on asetettu tavoitteeksi kaupungin strategiassa.  
Kaupungin toimintojen läpikäyminen ja palvelutason tarkastelu on käyttötalousmenojen 
kasvun hillitsemiseksi välttämätöntä. 
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Käyttötalouden osalta on laadittu vuonna 2018 erillinen toimenpideohjelma, jolla hae-
taan toiminnallisia muutoksia ja kustannussäästöjä vuodesta 2019 alkaen. Toimenpi-
deohjelman aktiivinen noudattaminen on tärkeää talouden tasapainon saavuttamiseksi. 
 

5.5 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 2021 vuosikate on 4,9 milj. euroa, mikä on tulorahoituksen osalta kaupungin 
investointivara ensi vuonna. Kaupungin investoinnit, jotka ovat nettona 7,8 milj. euroa, 
rahoitetaan osaksi tulorahoituksella (vuosikate) ja pääosin lainalla. Vuosikatteen ja in-
vestointitason epäsuhdan vuoksi lainamäärä kasvaa talousarviossa n. 2,8 milj. euroa. 
Kokonaislainamääräksi muodostuu 74,5 milj. euroa, n. 5200 euroa asukasta kohti vuo-
den 2021 lopulla. 
 

5.6 Investointimenot  
 
Vuonna 2021 kokonaisinvestoinnit ovat 9,3 milj. euroa ja investointien rahoitustulot  
1,5 milj. euroa eli nettoinvestoinnit ovat 7,8 milj. euroa. 
 
Rakennusinvestointeihin on varattu 2,9 milj. euroa, liikenneväyliin 1,45 milj. euroa, kiin-
teisiin rakenteisiin ja laitteisiin 0,6 milj. euroa, vesihuoltolaitoksen menoihin 1,3 milj.  
euroa ja kalustohankintoihin 1,4 milj. euroa. Maa-alueiden ostoihin on budjetoitu 0,8 
milj. euroa ja myyntituloiksi sama summa, vaihtoihin sekä tulona että menona 0,5 milj. 
euroa. 
 
Rakennusinvestoinneissa suurin kohde on uuden päiväkodin rakentaminen, johon on 
varattu 2,220 milj. euron kokonaismääräraha. Vuodelle 2021 on budjetoitu 0,8 milj. 
euroa ja vuodelle 2022 on budjetoitu 1,420 milj. euroa uuteen päiväkotiin. Investointi- 
ohjelmaan sisältyy lisäksi lukuisia muita pienempiä saneerauskohteita, mm. yläkoulun 
pohjaviemäröintiin 0,25 milj. euroa, Liuhtarin koulun pihatöihin ja muihin jälkitöihin  
0,1 milj. euroa, Ruhan koulun keittiöremonttiin ja salaojiin 0,12 milj. euroa, urheilutalon 
korjausrakentamisen suunnitteluun 0,14 milj. euroa, varaus alakoulujen pienempiin  
remontteihin 0,1 milj. euroa ym. varauksia vuoden aikana tuleviin rakennusten korjaus-
tarpeisiin. 
 
Liikenneväyliin varattuihin määrärahoihin sisältyy mm. Peikkopuron ja Marielundin alu-
een katuja ja kevyen liikenteen väylä 0,4 milj. euroa, Liuhtarin koulun LP-alueen raken-
taminen 0,18 milj. euroa. Investointien tarkemmat erittelyt löytyvät talousarviokirjan liit-
teistä. 
 
Investointiosan vuosien 2021 ja 2022 investointikohteet ja niiden rahoitus päätetään 
vuosittain ko. talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Rahoituksellisesti tuleva vuosi 
on haasteellinen koronavirusepidemian sekä siihen liittyvien epävarmuuksien kuten  
verotulokertymien johdosta. Lapuan kaupungin nettoinvestoinnit vuonna 2021 ovat 7,8 
milj. euroa ja suunnitelmavuoden 2022 nettoinvestoinnit ovat 11,6 milj. euroa ja vuoden 
2023 nettoinvestoinnit 6,7 milj. euroa. Mittavat investoinnit suhteessa kaupungin tulo-
rahoitukseen merkitsevät lainamäärän kasvua ja rahoituksellista epätasapainoa. 
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TULOSLASKELMAOSA 

 

TP 2019 TA 2020 TA 2021

Muutos TA 

20/TA 21 Muutos € TS 2022 TS 2023

Toimintatuotot 13 383 279 12 858 100 12 978 238 0,93 % 120 138 13 198 868 13 410 050

Valmistus omaan käyttöön 153 238 245 500 483 193 96,82 % 237 693 245 500 245 500

Toimintakulut -96 356 784 -98 207 400 -100 253 259 2,08 % -2 045 859 -101 957 564 -103 996 716

Toimintakate -82 820 267 -85 103 800 -86 791 828 1,98 % -1 688 028 -88 513 196 -90 341 166

Kunnallisvero 46 500 000 45 301 000 -2,58 % -1 199 000 45 932 000 47 144 000

Kiinteistövero 3 000 000 3 012 000 0,40 % 12 000 3 012 000 3 012 000

Yhteisövero 2 400 000 2 705 000 12,71 % 305 000 2 399 000 2 294 000

Verotulot yht. 49 871 738 51 900 000 51 018 000 -1,70 % -882 000 51 343 000 52 450 000

Valtionosuudet 36 810 318 38 600 000 41 082 000 6,43 % 2 482 000 41 739 312 43 666 000

Korkotuotot 33 044 20 000 25 000 25,00 % 5 000 25 425 25 832

Muut rahoitustuotot 318 070 120 000 162 000 35,00 % 42 000 164 754 167 390

Korkokulut -410 962 -600 000 -500 000 -16,67 % 100 000 -508 500 -516 636

Muut rahoituskulut -33 272 -70 000 -69 600 -0,57 % 400 -70 783 -71 916

Rahoitustuotot ja kulut yht. -93 120 -530 000 -382 600 -27,81 % 147 400 -389 104 -395 330

Vuosikate 3 768 670 4 866 200 4 925 572 1,22 % 59 372 4 180 011 5 379 504

Suunnitelmapoistot -5 385 711 -6 500 000 -6 500 000 0,00 % 0 -6 400 000 -6 200 000

Satunnaiset erät

Tilikauden tulos -1 617 041 -1 633 800 -1 574 428 -3,63 % 59 372 -2 219 989 -820 496

Poistoeron muutos

Varausten muutos

Rahastojen muutos

Tilikauden yli- alijäämä -1 617 041 -1 633 800 -1 574 428 -3,63 % 59 372 -2 219 989 -820 496

Vuodelle 2020 on myönnetty perusturvaan lisämääräraha, joka heikentää talousarvion 2020

toimintakatetta 1,84 milj. euroa. Toimintakuluissa saatujen säästöjen ja valtionosuuksien lisäysten vuosi

Lapuan kaupunki pysyy talousarviossaan ja siitä syystä talousarviomuutos-saraketta ei ole esitetty.

Tunnusluvut

Ylijäämä taseessa (1000€) 15 074 13 440 11 866 9 646 8 826

Toimintatuotot/-kulut% 13,4 % 13,1 % 13,0 % 13,0 % 12,9 %

Vuosikate/poistot % 70 % 75 % 76 % 65 % 87 %

Vuosikate €/asukas 264 € 340 € 346 € 295 € 382 €

Verotulot €/ asukas 3 493 € 3 630 € 3 585 € 3 625 € 3 722 €

Asukasmäärä 14 278 14 296 14 230 14 163 14 092

Asukasmäärä: Lähde tilastokeskuksen kuntakohtainen väestöennuste  
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RAHOITUSLASKELMA TP 2019 TA 2020 TA 2021

Muutos 

TA21/TA20 TS 2022 TS 2023

Vuosikate 3 768 670 4 866 200 4 925 572 1,2 % 4 180 011 5 379 504

Tulorahoituksen korjauserät -708 386 0 0 0 0

Tulorahoitus yhteensä 3 060 283 4 866 200 4 925 572 1,2 % 4 180 011 5 379 504

Investointien rahavirta

Investointimenot -17 989 966 -19 120 000 -9 327 000 -51,2 % -12 992 000 -8 017 000

Rahoituitusosuudet investointimenoihin 82 089 0 0 0 0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 849 298 1 600 000 1 527 000 -4,6 % 1 360 000 1 300 000

Investointien rahavirta, netto -17 058 579 -17 520 000 -7 800 000 -55,5 % -11 632 000 -6 717 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -13 998 295 -12 653 800 -2 874 428 -77,3 % -7 451 989 -1 337 496

Rahoituksen rahavirta

Antolainasaamisten vähennykset 62 500 62 000 62 000 0,0 % 62 000 62 000

Antolainasaamisten lisäykset -519 600 0 0 0 0

Antolainauksen muutokset -457 100 62 000 62 000 0,0 % 62 000 62 000

Pitkäaik. lainojen lisäys 18 000 000 21 000 000 11 500 000 -45,2 % 16 500 000 11 300 000

Pitkäaik.lainojen vähennys -7 432 394 -8 500 000 -8 700 000 2,4 % -9 100 000 -10 100 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 000 000 0 0

Lainakannan muutokset 12 567 606 12 500 000 2 800 000 -77,6 % 7 400 000 1 200 000

Toimeksiantojen var.ja pääomien muut. 152 029 0

Vaihto-omaisuuden muutos 5 868 0

Saamisten muutos 62 340 0

Korottomien velkojen muutos 1 425 967 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 1 646 204 0

Rahoitustoiminta yhteensä 13 756 710 12 562 000 2 862 000 -77,2 % 7 462 000 1 262 000

Vaikutus maksuvalmiuteen -241 586 -91 800 -12 428 -86,5 % 10 011 -75 496

Tunnusluvut

Nettoinvestoinnit/asukas € 1 195 € 1 226 € 548 € 821 € 477 €

Lainakanta, milj. euroa 67 859 71 710 74 510 81 910 83 110

Lainakanta, €/asukas 4 753 5 016 5 236 5 783 5 898

Asukasmäärä 14 278 14 296 14 230 14 163 14 092  
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INVESTOINTIOSA (1000 €) TA 2020 TA 2021

Kiinteä omaisuus Menot -1 690 -1 390

Tulot 1 600 1 300

Netto -90 -90

Rakennusinvestoinnit Menot -11 441 -2 923

Tulot 0 0

Netto -11 441 -2 923

Liikenneväylät Menot -1 707 -1 450

Tulot 0 0

Netto -1 707 -1 450

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Menot -758 -866

Tulot 0 227

Netto -758 -639

Vesihuoltolaitos Menot -1 290 -1 317

Tulot 0 0

Netto -1 290 -1 317

Kalustohankinnat Menot -2 234 -1 381

Tulot 0 0

Netto -2 234 -1 381

Investoinnit yhteensä Menot -19 120 -9 327

Tulot 1 600 1 527

Netto -17 520 -7 800  
 
 
Talousarvion sisältämistä investointikohteista on jäljempänä tässä talousarviokirjassa 
yksityiskohtainen erittely. 
 

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. Talouspäällikkö voi tehdä talousarvion 
määrärahojen teknisiä siirtoja. 
 
Nettobudjetointiyksikköjä ovat: 

 
Lautakunta   Yksikkö 
 
Kaupunginhallitus  Projektit, työllisyystyöt 
Tekninen lautakunta  Koko toimielin 
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6.2 Investointiosa 
 

Kaupunginvaltuusto  rakennusinvestointien loppusumma 
liikenneväylien loppusumma 
muut kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä, josta erikseen 
urheilu- ja ulkoilualueet, vesihuoltoinvestointien loppu-
summa 

 
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. 
 

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 pe-
rusteita, 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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VAALIT TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos% Muutos €

Toimintatuotot 48 048 0 35 000

Toimintakulut -30 392 0 -38 000

Toimintakate 17 656 0 -3 000  
 
 

 
 
 

 

KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % Muutos €

Toimintatuotot 0 0 0

Toimintakulut -71 408 -76 000 -76 000 0 0

Toimintakate -71 408 -76 000 -76 000 0 0  
 
 

 
 
 

 

TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % Muutos €

Toimintatuotot 0 0 0

Toimintakulut -31 878 -34 000 -34 000 0 0

Toimintakate -31 878 -34 000 -34 000 0 0  
 
 

 
 
 

 

KAUPUNGINHALLITUS TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % Muutos €

Toimintatuotot 951 291 903 900 859 300 -4,93 % -44 600

Toimintakulut -3 706 870 -5 000 700 -4 998 470 -0,04 % -2 230

Toimintakate -2 755 579 -4 096 800 -4 139 170 1,03 % 42 370  
 
 



28 
 

Kaupunginhallitus  
Hallintokeskus 
 
Yleistä 

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii hallintokeskus, joka huolehtii  
 
-  hallintopalveluista, oikeudellisista palveluista, keskusarkiston hoidosta, painatus-  
   ja tulostuspalveluista  
-  henkilöstöhallintopalveluista  
-  talouspalveluista 
-  tietohallintopalveluista  
-  konsernihallintoon liittyvistä tehtävistä sekä muista yleishallinnon tehtävistä. 
-  elinkeino- ja kehittämispalveluista  

 

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 
oikeudellista palvelua kaupungin hallintoyksiköille ja konserniyhtiöille. Hallintopalve-
luihin on keskitetty hallinto- ja arkistointitehtävät, vaalien ja kansanäänestysten järjes-
telytehtävät, sekä työllistämiseen liittyviä hallintotehtäviä.  

 
Palvelun kehittäminen    
  

Talousarviovuosi 2021 
  

Hallintopalvelut tukee toiminnallaan kaupungin organisaatioiden, henkilöstön sekä 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimintaa. Kaupungin toimintatapoja 
kehitetään ja yhtenäistetään koko kaupunkia koskevilla ohjeistuksilla ja voimassa 
olevien ohjeistusten päivityksillä.  
  
Kaupungin arkistot pyritään saamaan entistä enemmän digitaalisiksi ja paperiarkistot 
käydään läpi laadittavan arkistointisuunnitelman pohjalta. Yksikkö panostaa henkilös-
tön kouluttamiseen esimerkiksi hankinta-asioissa.   
 
Tavoite Toimenpide Mittari 

Hankinta- ja sopimusosaamisen 
kehittämien 

Hankintakoulutuksen järjestämi-
nen 

 
3 krt / vuosi 

Asianhallintajärjestelmän digitali-
sointi 

Kaikki vuonna 2021 avattavat 
uudet asiat ovat digitaalisessa 
muodossa.  

Kyllä/ei 

 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023  

 
Kehitetään edelleen henkilöstön osaamista sopimus- ja hankinta-asioissa sekä noste-

taan asianhallintajärjestelmän digitalisaation astetta. 
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Talouspalvelut 
 
Palvelukuvaus 

 
Talousyksikössä hoidetaan kaupungin kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, ostolasku-
jen sähköinen kierrätys ja maksuliikenne sekä koko kaupunkia koskevan talousarvi-
on/-suunnitelman ja tilinpäätöksen valmistelu ja koonti, kaupungin kokonaistalouden 
suunnittelu, seuranta ja raportointi, konsernitilinpäätös ja konsernihallintoon liittyviä 
tehtäviä sekä kaupungin rahoitus- ja sijoitusjärjestelyt. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 

 
Talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain ja toimin-
nallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain. Talousra-
portit annetaan tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Talouden seurantaa, raportoin-
nin sisältöä ja ulkoasua kehitetään havaittujen tarpeiden mukaan. Selvitetään mark-
kinoilla olevien taloushallinnon työkalujen/ohjelmistojen soveltuvuutta kaupungin tar-
peisiin ja pyritään siirtymään entistä enemmän sähköisten järjestelmien käyttöönot-
toon. 
 
Taloustilastoinnin muutos/käyttöönotto astuu voimaan 1.1.2021. Taloustilastoinnin 
käyttöönotto vaatinee vielä vuoden 2021 aikana toimenpiteitä, jotta taloustilastointi 
saadaan sujumaan tehokkaasti. 
 
Kaupungin käyttöomaisuuden poistolaskennan saattaminen sähköiseen järjestel-
mään on ajankohtaista vuoden 2021 aikana. Poistolaskennan automatisointi helpot-
taa talouden suunnittelua ja seurantaa. 
 
Taloushallinnon koulutuksen järjestäminen ja ohjeistusten laatiminen vahvistaa pe-
ruskäyttäjien ja esimiesten talousosaamista. 
 

Tavoite Toimenpide/keino Mittari 

Talousosaamisen vahvistaminen 
peruskäyttäjien ja esimiesten osalta 

Koulutus ja ohjeet Keskeisten ohjeiden 
laadinta ja koulutusta 
2 x vuodessa 

Käyttöomaisuuskirjanpidon ja poisto-
laskennan tehostaminen ja automa-
tisointi 

Käyttöomaisuuskirjanpito-
ohjelman käyttöönotto 

Poistolaskenta 2 x 
vuodessa 

Taloustilastojen toimittaminen kunta-
talouden tietopalveluun XBRL-
muodossa 

Taloushallinnon ohjelmien päivi-
tykset taloustilastointivaateiden 
mukaisesti ja koulutukset. 

Taloustilastoinnin 
sujuvuus. Osallistu-
minen webinaareihin 

 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 

 
 Kehitetään edelleen taloushallinnon prosesseja hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä. 
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Henkilöstöpalvelut 
 
Palvelukuvaus 

 
Henkilöstöyksikön tehtävänä on kaupungin henkilöstöpolitiikan suunnittelu sekä kes-
kitettyjen henkilöstöhallinnon palvelujen tuottaminen. Tähän liittyen henkilöstöyksikkö 
hoitaa paikallisen neuvottelu- ja sopimustoiminnan, yhteistoimintaan liittyviä tehtäviä, 
koko kaupunkia koskevien ohjeistusten valmistelun, yhteistyön työterveyshuollon 
kanssa, virka- ja työehtosopimusneuvontaa, henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä teh-
täviä sekä koko kaupungin keskitetyn palkanlaskennan.  
 
Lisäksi henkilöstöhallintopalveluihin kuuluu työsuojelutoiminta. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 

 
Strategien mukaisesti keskeisenä tavoitteena on henkilöstön työtyytyväisyyden edis-
täminen, jossa keskeistä on hyvä johtaminen ja esimiestyö. Esimiestyön tukemiseksi 
esimiehille järjestetään säännöllisesti esimieskoulutusta, jo vakiintuneiden esimiehen 
iltapäivien lisäksi järjestetään sisäisenä koulutuksena myös työsuhdeasioihin liittyvää 
koulutusta.  
 
Esimiestyön tukemiseksi sekä myös henkilöstön tasa-arvoisen kohtelun varmista-
miseksi toteutetaan yleisten henkilöstöasioita koskevien ohjeistusten laadintaa ja oh-
jeiden päivittämistä. 
 
Työhyvinvointiin keskeisesti liittyvät kehityskeskustelut, jotka tulee käydä esimiehen 
ja alaisen välillä vuosittain. Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan esimiehittäin 
neljännesvuosittain. 
 
Palkkausperusteiden ajantasaisuuteen liittyen määritellään henkilökohtaisen lisän 
myöntämisperusteet sekä jatketaan tehtävien vaativuuden arviointiprosessien päivit-
tämistä. 
 
Henkilöstöhallinnon järjestelmässä palkkaustiedot pääsääntöisesti hoidetaan sähköi-
sesti. Tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet siirtää sähköisesti tietoja henkilöstö-
hallinnon ja sellaisten järjestelmien välillä, joissa tieto tällä hetkellä toimitetaan manu-
aalisesti.  
Palkkahallinto-ohjelmiston ominaisuuksien, lähinnä raportoinnin, hyödyntämiseksi jär-
jestetään koulutusta.  
 
Työsuojelutoimintaa kehitetään työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti. 

 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 

Suunnitelmakaudella jatketaan henkilöstön hyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden ke-
hittämistä sekä henkilöstöhallinnon prosessien tarkastelua. Valmistaudutaan mahdol-
lisen sote-uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin henkilöstöhallinnon osalta. 

 
Tavoite Toimenpide Mittari 

Esimiestyön tukeminen Esimieskoulutuksen järjestäminen 
 
Yleisten henkilöstöasioita koskevien 
ohjeistusten laatiminen ja päivittäminen 

4 krt / vuosi 
 
Ohjeet ajantasalla 
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Palkkausperusteiden ajan-
tasaisuus 

Yhtenäisten kriteerien laatiminen henki-
lökohtaisen lisän myöntämiseen 

Hyväksytyt kriteerit 

Henkilöstöhallinnon ohjel-
mistojen laajempi hyödyn-
täminen 

Koulutuksen järjestäminen esimiehille 
ohjelmiston ominaisuuksien hyödyntä-
miseksi 

Koulutus 1 krt / 
vuosi 

 

Tietohallintopalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

 Tietohallintoyksikkö vastaa kaupungin fyysisestä ICT-ympäristöstä. Palvelu sisältää 
ulkoiset ja sisäiset tiedonsiirtoyhteydet ja sisäverkon hallinnan. Sisäverkon lisäksi tie-
tohallintoyksikön vastuualueeseen kuuluu palvelinympäristö, fyysiset ICT-laitteet (työ-
asemat, tulostimet, puhelimet) installointeineen, tietoturvan järjestäminen ja palvelin-
ten varmuuskopiointi sekä tiettyjen pääohjelmistojen päivityspalvelu. Myös käyttäjien 
tekninen tuki kuuluu osaston toimintaan. Palvelinympäristö pyritään pitämään jatku-
vassa toimintakunnossa (24/365) mutta päivystysresurssien puitteissa pääsääntöi-
sesti toimitaan vain toimistoaikoina. 

 
Palvelun kehittäminen  
 

 Talousarviovuosi 2021 
  
 Ulkopuolinen palveluntarjoaja on vuonna 2019 tehnyt analyysin Lapuan kaupungin  

IT-ympäristöstä. Selvityksessä esitetyn aliresursoinnin johdosta on vuoden 2020 
alussa rekrytoitu tietohallintopäällikkö ja IT-tukihenkilö. IT-selvityksen ehdottamia toi-
menpiteitä on tehty vuoden 2020 aikana ja kehittämiskohteiden ja parannusehdotus-
ten täytäntöönpanoa jatketaan vuoden 2021 aikana.  
 
Vuoden 2020 aikana koronavirus vauhditti etäkäytön mahdollistavan VPN-järjestel-
män käyttöönottoa. Virallisempia etäkokouksia varten on hankittu muutamia Google 
G Suite-lisenssejä, ja sisäisessä käytössä on hyödynnetty joulukuussa umpeutuvaa 
tarjousta Microsoftin Teams-järjestelmän ilmaisesta käytöstä. Järjestelmien nopeutet-
tu käyttöönotto aiheutti teknistä velkaa jonka paikkaaminen aiheuttaa lisätyötä. 
 
Alkuvuodesta 2021 on tavoitteena saada käyttöön Google G Suite. G Suite korvaa 
vanhentuneen HCL Notes -sähköpostijärjestelmän, sekä tarjoaa henkilöstölle nykyai-
kaisia kollaboraatio ja tuottavuustyökaluja. G Suite-järjestelmään sisältyy myös mobii-
lilaitehallinta, sekä sähköinen identiteetti, jota voidaan hyödyntää kertakirjautumises-
sa sekä lisäämään etäyhteyksien tietoturvaa. 
 
Kaupungin verkon palomuurilaitteiston päivittäminen uudempaan on ajankohtainen 
vuoden 2021 aikana. Vuoden 2020 aikana siirrettiin kaikki kaupungin verkot yhteen 
palomuuriin, mutta nykyisen järjestelmän tuki loppuu loppuvuodesta 2021. Palomuu-
riin liittyvien reitityssäännösten osalta on osaamisvajetta, ja säännöstöön liittyvät 
muutokset onkin hoidettu pääosin yhden kumppanin toimesta. Laitteistopäivitysten 
yhteydessä kartoitetaan mahdollisia muita yhteistyökumppaneita ja palvelumalleja pa-
lomuurien osalta. 
 
Verkon looginen segmentointi (Virtual Local Area Network) oli suunnitelmissa jo vuo-
den 2019 aikana, mutta resurssipulan, koronaviruksen aiheuttamien kehityskohtei-
den, ja uuden tietohallintopäällikön sisäänajon vuoksi suunnittelu käynnistyi vasta 
loppuvuodesta 2020. Työn suunnittelu ja osaksi myös toteutus tullaan teettämään ul-
kopuolisella asiantuntijalla.  
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Tietotekniikan käytön ohjeistusta pyritään kehittämään niin, että käyttäjät olisivat pa-
remmin tietoisia webin uhista, niiden torjunnasta ja samalla tietoturvan tärkeydestä. 
Palvelukeskusten pääkäyttäjäverkostoa on syytä ajanmukaistaa ja vahvistaa.  
 
Tarkoitus on kehittää taloudellisia ja laadullisia mittareita. Työasemiin ja muihin pääte-
laitteisiin, verkon ja palvelinten palvelukykyyn, sekä IT-tuen vasteaikoihin ja asiakas-
tyytyväisyyteen liittyvää mittarointia kehitetään. 

 
 Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 

 
 Digitalisaatio tuskin hidastuu, ja sekä henkilöstö, kuntalaiset että valtio vaativat kunnil-

ta tasokkaita sähköisiä palveluita. Talousarviovuosina kehittämistyötä jatketaan.  
Uudenlaiset tietoturvauhat vaativat erilaisia toimenpiteitä ja käyttäjien ohjeistusta lisä-
tään sekä uhkien havaitsemisen että myös oikean ensitorjunnan osalta.  
 
Tietohallinnon henkilöstön tehtäväkenttää ja osaamisprofiilia täsmennetään. Nykyai-
kaisen IT-infran ylläpito vaatii mm. verkko- ja palvelinteknologioiden korkean tason 
erityisosaajia. Tarve erityisosaajille on kuitenkin satunnaista, ja tietohallinnon päivit-
täiset ydintoiminnot voisi olla mahdollista järjestää kevyemmillä resursseilla. Kahden 
henkilön eläköitymisten myötä voidaan punnita vaihtoehtoina uusia rekrytointeja ja 
erilaisia palvelukumppanuuksia ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  

 
Tavoitteet  

 
Tavoite Toimenpiteet Mittari 

Verkon ja palvelinten palvelukyky: 99 % 
saatavuus 

Palveluun liittyvän mittaroinnin kehitys.  0-100 % 

Pääohjelmistoista on käytössä viimeiset 
versiot 

Päivitetään versioita. Kyllä/ei 

Kaikki kriittiset sovellukset on virtualisoitu Virtualisointia jatketaan Kyllä/ei 

VLAN-konfiguraatiot käytössä kaikissa 
kaupungin kytkimissä 

Parannetaan konfiguraatioita Kyllä/ei 

Työntekijöillä G Suite käytössä, ja koulu-
tukset käytynä. 

Käyttöönotto ja koulutukset  Kyllä/ei 

Tietojärjestelmädokumentaatio on tiedon-
hallintalain vaatimukset täytettävä  

Kehitetään dokumentaatiota siten, että 
vaatimukset täyttyvät 

Kyllä/ei 
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Elinkeino- ja kehittämispalvelut 

 
Kehittämispalveluihin kuuluu elinkeinopalvelut, liike- ja toimitilavuokraus ja markki-
nointiviestintä. Kehittämispalvelut-yksikkö toimii suoraan kaupunginjohtajan alaisuu-
dessa. Kehittämispalveluissa työskentelevät elinkeinotoimenjohtaja, yhteyspäällikkö 
ja johdon assistentti. 
 
Väestönkasvu edellyttää, että Lapua on houkutteleva kaupunki asukkaille ja yrityk-
sille. Toimenpiteet #parastaasukkaille, #parastayrittäjille ja #parastaopiskelijoille 
edellyttävät tekojen lisäksi Lapuan pito- ja vetovoimatekijöiden monimuotoista ja -
kanavaista markkinointia. Sekä uusien potentiaalisten asukkaiden tulomuuton li-
säykseen että nykyisten asukkaiden lähtömuuton vähennykseen vaikutetaan eri 
markkinointiviestinnällisin keinoin ja välinein. Tavoitteena on asukkaiden sekä yrittä-
jien innostaminen ja 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. 

 
Lapuan kaupungin markkinointiviestinnän keskeisiä tehtäviä ovat myönteisen julki-
suuskuvan kehittäminen kaupungin strategian mukaisesti, kampanjoiden toteuttami-
nen, tiedotuslehden julkaisu, digitaalisen markkinointiviestinnän kehittäminen sekä 
muu markkinointiviestintä. 
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Lapuan kaupungin sataprosenttisesti omistaman Lapuan Kehitys Oy:n toiminta on 
organisoitu uudelleen vuonna 2019 ja päätoiminen toimitusjohtaja on aloittanut tuol-
loin tehtävässään. Kehitysyhtiön tehtävänä on luoda puitteet yritysten taloudellisen 
aktiviteetin kasvulle ja kehittymiselle, uusien yritysten sijoittumiselle Lapualle ja yrit-
täjä-myönteiselle ilmapiirille. 

 
Tavoitteet vuodelle 2021  
 

Elinkeinotoimi 
 

Tavoite Toimenpiteet Mittari 

Toimivien yritysten olemassaolon 

ja kasvun edistäminen, uusien 

yritysten syntyminen ja työpaikko-

jen lisääminen 

Tehokkaat elinkeinotoimen neuvon-

tapalvelut yhteistyössä Lapuan Kehi-

tys Oy:n kanssa sekä yhteistyöver-

koston tehokas hyödyntäminen 

Kertojen määrä/v  

Yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja 
houkutteleva ympäristö yrityksille 

Kehittämistoimenpiteet ELPO 2020  
-kyselyn tulosten perusteella 

ELPO-tulokset 

Aamiaistilaisuudet yrittäjille Aamupalatilaisuuksien järjestäminen 
ja info/koulutus yrityksiä kiinnostavis-
ta aiheista 

Väh. 2 tilaisuutta/v 
osanottajia 
väh.15/tilaisuus 

Hankintatapahtuma yrittäjille Vuoden alussa hankintatapahtuma, 

jossa avataan Lapuan kaupungin 

hankintoja vuonna 2020 

Osanottajia  

väh. 40/tilaisuus 

 
Markkinointiviestintä 

 

Tavoite Toimenpiteet Mittari 

Asukasluvun myönteinen  

kehitys  

Lapuan pito- ja vetovoimatekijöiden 
markkinointi eri keinoin ja välinein  
yhteistyössä eri toimijoiden ja sidos-
ryhmien kanssa 

Väestönkasvu-%,  

muuttovoitto 

Brändikäsikirjan ja graafisen 
ohjeistuksen jalkautus 

Brändikäsikirjasisältöjen ja graafisen 
ohjeistuksen käytännön toteutukset 

Uusien sisältöjen ja  
visuaalisen ilmeen  
näkyminen kaupungin 
markkinointiviestinnässä 

Asiakaslähtöiset verkkosivut,  
oikea-aikainen viestintä 

Toimiva verkkosivupäivittäjä- ja  
viestintärinkiläisten verkosto   

Palautteiden määrä 

Some-kanavien sisällöntuo-
tannon monipuolistaminen ja 
optimointi 

Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen 
sisällöntuotanto, uuden toimintakult-
tuurin implementointi  

FB, Twitter, Instagram: 
sisällöntuotannon  
lisäys, kävijä- ja seu-
raajamäärien lisäys-%  

Viestintäsuunnitelma ja  
-ohjeet  

Viestintäsuunnitelman ja -ohjeiden 
täytäntöönpano  

Läpäisy-% kaupunki- 
organisaatiossa (arvio) 

Kuntalaiset markkinoijiksi  Asukkaiden kuulemiset 
Asukkaiden osallistamiset 

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

Erilaiset kampanjat pito- ja 
vetovoiman vahvistamiseksi  
 

Kampanja(t), messuosallistumiset, 
suorakampanjoiden lisäys, asukkai-
den ja yritysten osallistaminen kam-
panjointiin 

Vähintään 2 kpl/toimen-
pide 
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Sivistyskeskus 
 

 

Sivistyslautakunta 
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SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos% Muutos €

Toimintatuotot 2 138 445 2 108 400 2 579 193 22,33 % 470 793

Toimintakulut -24 559 516 -25 379 500 -25 655 193 1,09 % -275 693

Toimintakate -22 421 071 -23 271 100 -23 076 000 -0,84 % 195 100  
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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, musiikkiopiston 
opetus, kansalaisopiston opetus, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja 
nuorisopalvelut. Henkilöstöä yleishallinnossa on neljä: sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, 
varhaiskasvatuspäällikkö ja hallintosihteeri. 

 
Palvelun kehittäminen 

  
Talousarviovuosi 2021 

 
- Sivistyspalvelujen toimenpideohjelman täytäntöönpano kaupungin               

strategiaan pohjautuen (Hyvinvointi, Turvallisuus ja Viestintä)  

- Uusien kasvatus- ja oppimisympäristöjen kalustaminen 
- Ohjaus-/johtamisjärjestelmän kehittäminen hyödyntäen TKEAT Lean Master – 

Sisäiset kehittäjät, palvelumuotoilua ja jatkuvaa parantamista -koulutusohjelmaa 
- Yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatus/opetus/sosiaalitoimi kesken 
- LAPE-hankkeen ja Ohjaamo-hankeen hyödyntäminen lasten ja nuorten palve-

luiden järjestelyissä 
- HyTe/SoTe -palveluiden järjestämisen huomioiminen  

 
 Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 

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

     päätösten mukaisesti 

 
Tavoitteet 

 
Tavoite Toimenpiteet Mittarit 

Turvataan säädösten ja valtuuston päätös-
ten mukaiset resurssit palveluyksiköille. 

Käyttösuunnitelman 
laadinta sekä seuranta 

kuukausittainen 
talousarvion raportti 

 

Varhaiskasvatuspalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen opetuksen, kasvatuksen ja 
hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatusta 
ohjaa varhaiskasvatuslaki (540/2018), jossa säädetään lapsen oikeudesta varhais-
kasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Varhaiskasvatus on merkittävä 
osa suomalaista koulutusjärjestelmään sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun, kehityksen 
ja oppimisen polulla. Esiopetusta, jota säätelee perusopetuslaki, järjestetään pääosin 
varhaiskasvatusyksiköissä tai koulujen tiloissa toimivissa esiopetusryhmissä. 
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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 Lapuan kaupungin kuudessa päiväko-
dissa (Alanurmo, Kissankello, Liuhtari, Mustikka, Jokilaakso, Päiväranta) satelliit-
tiesiopetus- /päiväkotiryhmät mukaan lukien, 7 ryhmäperhepäiväkodissa (Mylläri, 
Hannu&Kerttu, Vaahtera, Tiistenjoki, Kultahippu, Karpalo), perhepäivähoitajan omas-
sa kodissa sekä neljässä yksityisessä palveluntuottajan yksikössä (Sylipaikka, Mimilii, 
MarjaPulla, Touhula Merihevonen). 
 
Varhaiskasvatuksessa toiminnan lähtökohtana on kiinteä kasvatusyhteistyö huoltajien 
kanssa. Varhaiskasvatusta järjestettäessä toimitaan monialaisessa yhteistyöverkos-
tossa, jolla mahdollistetaan jokaisen lapsen kasvu ja kehitys lapsen edun mukaisesti. 
 
Lapuan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on päivitetty vastaamaan 
varhaiskasvatuslain asettamia tavoitteita ja ne on otettu käyttöön 1.8.2019. Paikalliset 
perusteet ovat linjassa valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen järjestäjää 
oikeudellisesti velvoittava määräys. 
 
Kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden kysyntään on pystytty vastaamaan jatkamal-
la tilapäisiä järjestelyjä satelliittiesiopetus-/päiväkotiryhmillä. Perhepäivähoitopalvelu-
jen määrä on laskussa. Uusien perhepäivähoitajien rekrytointia tullaan kehittämään 
tulevaisuudessa, koska perhepäivähoito palvelumuotona halutaan vahvasti säilyttää 
osana varhaiskasvatuspalveluja. Vuorohoito on toistaiseksi keskitetty Kissankellon 
päiväkotiin. 
 
Hyvinvoiva, varhaiskasvatuksen perustehtävään sitoutunut, koulutettu henkilöstö,  
yhdessä esimiestensä kanssa, tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta. Lasten ja huol-
tajien osallisuutta vahvistetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti 
sekä varhaiskasvatuksen että esiopetuksen toiminnan suunnittelussa. 

 

Päiväkoti 
 
Palvelukuvaus 
 

Päiväkodissa varhaiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja, varhais-
kasvatuksen lastenhoitaja sekä ryhmäavustaja. Päiväkodissa toimitaan 21 lapsen 
ryhmissä, joissa työskentelee 3 kasvattajaa sekä ryhmäavustaja tarpeen mukaan. 
Ryhmän toiminta perustuu pienryhmätoimintaan sekä suunnitelmalliseen ja tavoitteel-
liseen varhaiskasvatuksen järjestämiseen lain asettamien tavoitteiden ja vaatimusten 
mukaisesti. Toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa varhaiskasvatuksen 
opettaja yhdessä muun henkilöstön kanssa. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 

Varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän määrän kasvu ja tämänhetkinen palvelu-
rakenne edellyttävät nykyisten tilaratkaisujen tarkastelua tavoitteena kustannuste-
hokkaammat ja toimivammat yksiköt. Pyrkimyksenä on kehittää palveluverkkoa siten, 
että siitä syntyy lapsen näkökulmasta ehyt ja joustava varhaiskasvatuksen ja oppimi-
sen polku. Palveluverkon kehittämisellä myötävaikutetaan henkilöstön välisen yhteis-
työn parantamiseen sekä palvelujen taloudelliseen tehokkuuteen. Pienten yksiköiden 
haavoittuvuus ja hajanainen sijainti aiheuttavat haastetta henkilöstön tehokkaalle käy-
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tölle sekä työvuorosuunnittelulle. Lisäksi nykyiset tilat eivät kaikilta osin vastaa toi-
minnalle asetettuja vaatimuksia ja tavoitteita. 
 
Varhaiskasvatuksen sähköinen järjestelmä ei vastaa tällä hetkellä siihen tarpeeseen, 
mitä tällaiselta järjestelmältä odotetaan. Sähköisen järjestelmän kehittäminen tehos-
taa työvuorosuunnittelua, lain asettamien vaatimusten toteutumista asiakirjojen laati-
misen ja säilyttämisen näkökulmasta sekä helpottaa perheiden kanssa tehtävän yh-
teistyön käytänteitä mm. tiedon kulun ja viestinnän näkökulmasta. Sähköisen järjes-
telmän avulla seurataan tehokkaasti myös henkilöstöresurssin tarpeen riittävyyttä las-
ten läsnäoloihin nähden sekä käyttö- ja täyttöasteen toteutumista. Työvuorosuunnitte-
lun yhdistäminen sähköiseen järjestelmään tehostaa osaltaan esimiestyötä sekä 
edesauttaa yksinkertaistamaan henkilöstön työajanseurannan käytänteitä ja lasten 
läsnäolojen seurantaa. Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus kuuluvat yhtenä osana 
tähän järjestelmään. 

 
Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpide Mittari 

Varhaiskasvatuksen pal-
veluverkon kehittäminen  

Uuden päiväkodin rakentuminen 
 

Päätös päiväkodin 
rakentamisesta 

Sähköisen järjestelmän 
kehittäminen 

Sähköisen järjestelmän vaihto-
ehtojen tarkaste-
lu/kilpailuttaminen 

Järjestelmän hankinta 

Työvuorosuunnittelun 
kehittäminen  

Titania-ohjelman (tai muun vas-
taavan) käyttöönotto jokaisessa 
yksikössä 

Seuranta 

 
Tunnusluvut 
  

 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 

Toimintapäivät, maksimikapasiteetti 74 536 93 412 99 220 

Hoitopaikat (rakenteelliset) 308 386 410 

 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 

Uuden päiväkodin rakentuminen paikalle, joka nivoutuu luontevasti osaksi perusope-
tuspalveluita ja mahdollistaa lapsen kasvun ja oppimisen polun luontevan jatkumon 
kohti perusopetusta. Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen kohti tehokasta 
ja toimivaa kokonaisuutta, jolloin mm. isommat yksiköt mahdollistavat henkilöstöre-
surssin oikea-aikaisen sijoittelun lasten todellisten läsnäolojen perusteella. 

 

Perhepäivähoito 
 
Palvelukuvaus 
 

Perhepäivähoidossa varhaiskasvatuksesta vastaa perhepäivähoitaja. Perhepäivä-
hoitoa järjestetään vaihtoehtoisesti hoitajan omassa kodissa 4 lapselle tai 2-3 hoita-
jan yhteisenä toimintana erillisessä ryhmäperhepäiväkodissa 8-12 lapselle. Perhepäi-
vähoitotoiminnassa noudatetaan samoja varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita ja 
velvoitteita kuin päiväkotitoiminnassakin. Ryhmäkoon ollessa pienempi, varhaiskas-
vatusmuoto on oivallinen pienille, alle 3- vuotiaille tai muutoin pienestä ryhmästä hyö-
tyville lapsille. 
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 

Perhepäivähoidon palvelukokonaisuuden kehittämisessä pyritään takaamaan palve-
lun laatu ja saatavuus tulevaisuudessakin. Tavoitetasona halutaan säilyttää 25 - 30 
kotona toimivaa perhepäivähoitajaa.  

 
Tavoite Toimenpide Mittari 

Perhepäivähoidon säilyttä-
minen osana varhaiskasva-
tuspalveluja 

Uusien hoitajien rekrytointi, 
tavoitetaso 25 - 30 hoitajaa 

Perhepäivähoitopaikkojen 
määrän seuranta 

 
Tunnusluvut 
  

 Tp 2017 Tp 2018  Tp 2019 

Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito    

Toimintapäivät, maksimikapasiteetti 17 600 17 380 17 600 

Hoitopaikat (rakenteelliset) 80 79 80 

Perhepäivähoito    

Toimintapäivät, maksimikapasiteetti 39 600 28 820 26 400 

Hoitopaikat (rakenteelliset) 180 131 120 

 
Suunnitelmavuodet 2022-2023 
 

Perhepäivähoidon säilyttäminen osana varhaiskasvatuspalveluita sekä ryhmäperhe-
päiväkotien tarkastelu osana laajempaa varhaiskasvatuskokonaisuutta. 

 

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 lapsen var-
haiskasvatukselle, kun vanhempi/huoltaja haluaa hoitaa lasta kotona. 
 
Kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen jatkuu nykymuodossaan toistaiseksi. Lasten 
yksityisen hoidon tuella lapsen hoito voidaan järjestää vanhemman tai muun huolta-
jan osoittamalla hoidon tuottajalla. Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, 
jolla on alle kouluikäinen lapsi tai lapsia, joka/jotka ei ole kunnallisen varhaiskasva-
tuksen piirissä. Perhe ei oi samanaikaisesti saada yksityisen hoidon tukea ja kotihoi-
don tukea. 
 
Palveluseteli myönnetään Lapualla toimivaan ryhmäperhepäiväkotiin tai päiväkotiin. 
Varhaiskasvatuksen palveluseteli on harkinnanvarainen vaihtoehto lapsen varhais-
kasvatuksen järjestämiseen. Perheillä ei ole palveluseteliin subjektiivista oikeutta. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 

Kotihoidon tuen kuntalisä on käytössä toistaiseksi. Palvelusetelillä tuotettu palvelu 
vakiinnutetaan tavoitetasoon (noin 30 %). 
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Tavoite Toimenpide Mittari 

Yksityisen varhaiskasva-
tuksen palvelurakenteen 
vakiinnuttaminen 

Palveluseteli kattaa 25 - 30 % 
koko varhaiskasvatuspalvelun 
kokonaisuudesta 

Lasten sijoittelun 
seuranta  

 

Tunnusluvut 
 

 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 

Kotihoidontuki/perheitä 218  163 141 

Kotihoidontuki/lapsia 328 271 220 

Palveluseteli/lapsia 204 197 194 

Kuntalisä/lapsia 223 190 160 

 

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, Ritavuoren koulu, Ruhan koulu ja Tiistenjoen koulu. Esiopetusta jär-
jestetään koulun yhteydessä Hellanmaan koulussa.  
 
Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
erilaisin tukimuodoin, moniammatillisesti ja joustavin rakentein. Erityistä tukea saa-
vien opetusta järjestetään kaikilla kouluilla. Pienryhmät on sijoitettu Keskuskouluun ja 
Liuhtarin kouluun. Yhteistyö huoltajien kanssa pyritään rakentamaan luottamuksel-
liseksi vuorovaikutussuhteeksi monipuolisten yhteistyön avulla.  
 
Oppilaiden iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen toimesta Alanurmossa, Liuhtaris-
sa, Ritavuorella ja Keskuskoululla. Lisäksi Kauhajärven, Männikön ja Tiistenjoen kou-
luilla järjestetään iltapäivätoimintaa yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. 

 
Palvelun kehittäminen 
 

Maakunnallinen ja kunnallinen opetussuunnitelma on otettu käyttöön portaittain vuo-
sina 2016 - 2019. Uudet opetussuunnitelmat, toimintatavat, oppimisympäristöt ja hal-
lituksen kärkihankkeisiin lukeutuva digiloikka vaativat opettajien täydennyskoulutusta 
sekä panostusta resursseihin. Myös koronakevät on tuonut uusia tarpeita varautua 
uudenlaisiin oppimisen ja opettamisen olosuhteisiin. 
 
Moniammatillisuus lisääntyy koulumaailmassa, kun oppilaat tarvitsevat uusia tuen 
muotoja. Osaaminen ja toiminnan kehittäminen keskittyy yhä enemmän ammatillisiin 
verkostoihin, joita on kehitetty jo tutorien ja laaja-alaisten erityisopettajien toimesta. 
Samaa ajatusta on tarkoitus siirtää myös muihin opetuksen järjestämisen avaintoi-
mintoihin. 
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Oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus ovat tärkeitä teemoja. Henkilöstön 
koulutus on tärkeää. Toiminnassa kehitetään myös edelleen oppilaskuntatoimintaa 
syventämään oppilaiden osallisuutta. Rinnalla kehitetään Lasten parlamentin toimin-
taa sekä oppilastiimejä jokaisessa koulussa. 
 
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, verkostomaisuus, selkeät toimenkuvat ja vastuunjaot 
sekä jaetun johtajuuden kehittäminen ovat tärkeitä tavoitteita. Haastaviin tilanteisiin 
tarvitaan myös yhdenmukaisia toimintamalleja. 

    
Talousarviovuosi 2021 
 

- oppimisympäristöjen kehittäminen opetussuunnitelman vaatimuksia ja yhteis-
työn mahdollisuuksia lisääväksi 

- verkostomaisen toiminnan kehittäminen sekä pedagogisesta että erityisope-
tuksen näkökulmasta 

- kiusaamisen, poissaolojen ja käytöksellisten haasteiden hallitseminen 
- digitaalisuuden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa 
- yhteisopettajuuden ja yhteistyön rakenteiden kirkastaminen kouluissa 
- johtajuuden vahvistaminen ja tukeminen 

  
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 

- koulun verkostojen kehittäminen 
- oppimisympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen sekä hyvien käytänteiden 

jakaminen 
- tuen muotojen kehittäminen ja henkilöstön koulutus 
- yhteistyön käytänteiden vakiinnuttaminen 
- yhteisopettajuuden vahvistaminen 
- oppilaiden osallisuuden hyödyntäminen ja kehittäminen 

 
Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Mittarit 

Oppimisympäristö-
jen, toimintatapojen 
ja opetusmenetel-
mien kehittäminen 

Kaluston ja opetusvälineiden uusiminen 
ja ajanmukaistaminen 
Opettajien pedagoginen ja erityisope-
tukseen liittyvä ammatillisen osaamisen 
vahvistaminen sekä sisäisen että ulkoi-
sen koulutuksen avulla. 

Kalusteiden ja väli-
neistön uusimiseen 
käytetty rahamäärä, 
koulutusten toteu-
tuminen 

Oppimisen ja kou-
lunkäynnin tuen ke-
hittäminen 

Nepsy ja mininepsy-koulutukset, nepsy-
osaamisen lisääminen kaikkien koulujen 
arjessa. 

Koulutusten toteu-
tuminen 
 

Yhteistyön lisäämi-
nen eri tasoilla 

Yhteisopettajuuden ja moniammatilli-
suuden lisääminen. Yhteistoiminnallisen 
oppimisen edistäminen. Verkostojen 
kehittäminen tuen järjestämisessä, pe-
dagogiikassa sekä johtamisessa: luok-
kamuotoisen erityisopetuksen sekä 
apulaisrehtorien verkostojen luominen. 

Yhteisopettajien 
määrät, moniamma-
tillisten toimijoiden 
nimeäminen, ver-
kostojen nimeämi-
nen 
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Yläkoulu 
 
Palvelukuvaus 
 

Lapuan yläkoulu antaa opetusta vuosiluokilla 7-9, jonka tavoitteena on oppilaan pe-
rusopetuksen päättötodistus ja mahdollisuus siirtyä toisen asteen opintoihin sekä an-
taa oppilaalle elämässään tarvittavat tarpeelliset tiedot ja taidot. Opetuksessa ja kas-
vatuksessa edistetään sivistystä ja annetaan mahdollisuus itsensä kehittämiseen 
monipuolisesti. Oppilaille opetetaan vastuuntunnon merkitystä, omatoimisuutta ja 
vahvistetaan myönteisen minäkuvan syntymistä. 
  
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 oppi-
laan 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 palve-
lua voidaan kehittää. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 

Laadukkaan opetuksen kautta turvataan jokaiselle peruskoulun päättävälle edellytyk-
set siirtyä toisen asteen opintoihin. 
 
Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen tarjoamalla pyykkisesti ja fyysi-
sesti turvallinen oppimisympäristö. Oppimisen tukeminen tarjoamalla nykyaikaista 
motivoivaa opetusta, monipuoliset valinnaisainemahdollisuudet, aktiivisuus liikkumi-
sen ja lukemisen hankkeissa sekä osallistuminen kansainväliseen toimintaan. 
 
Kodin ja koulun yhteistyö oppilaiden kohtaamien ongelmien varhaisissa ha-
vainnoinneissa ja toimenpiteissä sekä vanhempien kasvatustyön tukemisessa.  

 
Tavoite Toimenpide Mittari 

Turvata päättötodistuk-
sen saannin kautta jokai-
selle oppilaalle pääsy 
toisen asteen opintoihin. 

Laadukas opetus pätevällä ja määrältään 
riittävällä henkilöstöllä.  

Päättötodistus ja oppi-
laanohjaus sekä seu-
ranta. 

Kokonaishyvinvoinnin 
tukeminen ja koulukiu-
saamisen ehkäisy 

Mielenkiintoinen ja motivoiva arki, vaiku-
tusmahdollisuudet. 
Kiusaamisen ennaltaehkäisy kasvatuskei-
noin ja puuttuminen.  

Hyvinvointikysely 

Kodin ja koulun yhteis-
työ. Vanhempien kasva-
tustyön tukeminen. 

Varhainen puuttuminen ilmeneviin ongelmiin 
ja ongelmien kasaantumisen sekä syrjäyty-
misen ehkäisy riittävällä henkilöstöllä 

Hyvinvointikysely, 
hyvinvointikertomus ja 
kaupungin strategia 



44 
 

 
Tunnusluvut 
  

 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Tuntikehys 1167,75 1171,25 1194,17 

yleisopetus 1010,75 1014,25 1037,17 

luokkamuotoinen eo 100 100 100 

yksilöllinen eo 57 57 57 

Henkilökunta    

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

- muu henkilökunta 2 2 2 

 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 

Koulun kokonaisoppilasmäärä pysyy ennusteissa nykyisellä tasolla. Opetus-ryhmien 
koko pidetään tarkoituksenmukaisena ja opetustavoitteita sekä oppilaiden tarpeita 
vastaavana.  
 
Koulussa on käytössä päivitetty, ajanmukainen opetusvälineistö kaikissa ope-
tustiloissa. 
 
Koulun kiinteää varustelua uusitaan tarpeiden mukaan huomioiden vaihtoehtoiset 
oppimisympäristöt.  
 
Liikkuva koulu sekä lukemisen lisäämisen kampanjat ovat vakiintuneita. 
 
Yläkoulu ylläpitää ja pyrkii vahvistamaan olemassa olevia kansainvälisiä yhteyksiä. 
 
Koulussa on käytössä päivitetty, ajanmukainen opetusvälineistö kaikissa opetustilois-
sa. 
 
Koulun kiinteää varustelua uusitaan tarpeiden mukaan huomioiden vaihtoehtoiset 
oppimisympäristöt.  
 
Liikkuva koulu sekä lukemisen lisäämisen kampanjat ovat vakiintuneita. 
Yläkoulu ylläpitää ja pyrkii vahvistamaan olemassa olevia kansainvälisiä yhteyksiä. 

 

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, jonka ylläpitäjä on 
Lapuan kaupunki. Lapuan lukion tehtävänä on tarjota laadukasta ja monipuolisesti 
painotettua lukiokoulutusta. Opetuksen järjestämisessä pyritään siihen, että opiskeli-
joiden kurssi-/opintojaksovalinnat toteutuisivat mahdollisimman laajasti. Opetushenki-
löstön kanssa yhteistyössä päivittäisestä koulutyön sujumisesta pitävät huolen lukion 
opiskeluhuoltoryhmä ja opiskelijakunnan edustajana opiskelijakunnan hallitus ja opis-
kelijafoorumi. 
 
Lapuan lukio toimii keväällä 2019 valmistuneissa tiloissa. 
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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-Pohjan-
maan Urheiluakatemia. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 

- Opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan laadittu paikallinen opetussuunni-
telma hyväksytään sivistyslautakunnassa kaikilta osin (ainekohtainen osa, yleinen 
osa) viimeistään kesäkuussa 2021. 

- Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021  
lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. 

- Opetussuunnitelmamuutos huomioidaan opetuksen järjestämisen suunnittelussa ja 
toimeenpanossa niin, että muutosvaiheen aikana opiskelijoiden henkilökohtaisten 
opiskelusuunnitelmien mukaiset kurssi-/opintojaksovalinnat pystytään toteuttamaan 
mahdollisimman hyvin. 

- Nykyaikaisen lähilukion markkinointia yläkoululaisille jatketaan, jotta vähintään puo-
let perusopetuksen päättävistä lapualaisista nuorista jatkaisi toisen asteen opinto-
jaan Lapuan lukiossa. 

- Tehdään loput rakennushankkeen hankintasuunnitelman mukaiset uuden lukion ka-
lusto-, opetusteknologia- ja -välinehankinnat. 

- Seurataan aktiivisesti oppivelvollisuuden laajentamiseen ja maksuttomaan toiseen 
asteeseen liittyvän lainsäädäntötyön etenemistä ja ryhdytään tarvittaviin toimenpi-
teisiin. 

 

Tavoite Toimenpide 
Mittari (tavoitetaso/-
luku) 

Tehdään opetussuunnitel-
mamuutoksen edellyttämät 
tekniset muutokset opiske-
luhallintojärjestelmään ja 
laaditaan muutosvaiheen 
opintotarjotin. 

Luodaan Primukseen 
LOPS2019-puu. 
Laaditaan esivalintatarjotin, 
jossa tarjolla ovat LOPS2016 
kurssit ja LOPS2019 opintojak-
sot. 
Laaditaan lukuvuoden 2021-
2022 opintotarjotin. 
Varmistetaan, ettei lukio-
opintojaan jatkavien 
(LOPS2016) opinto-ohjelmiin 
muodostu umpikujia: opinto-
ohjelmien tarkastus opinto-
ohjaajan ohjauskeskusteluissa. 

LOPS2019-puu valmis 
tammikuu 2021. 
Esivalintatarjotin val-
mis tammi-helmikuu 
2021. 
Opintotarjotin valmis 
touko-kesäkuu 2021. 
Opinto-ohjelmat tar-
kastettu touko-
kesäkuu 2021. 
 

50 % lapualaisista perus-
koulun 9. luokan oppilaista 
aloittaa toisen asteen opin-
not Lapuan lukiossa syksyl-
lä 2021. 

Pidetään ysiluokkalaisille ja 
heidän huoltajilleen suunnattuja 
lukioinfoja yhteistyössä Lapuan 
yläkoulun kanssa. 
Yläkoululaiset käyvät tutustu-
massa lukion tiloihin ja toimin-
taan 8. ja 9. luokalla. 

Lukio-opinnot aloitta-
vien määrä elokuussa 
2021. 

Tehdään hankintasuunni-
telman mukaiset kalusto-, 
opetusteknologia- ja väline-
hankinnat. 

Tehdään hankinnat Lapuan 
kaupungin hankintaohjeen mu-
kaan ja käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa. 

Hankintasuunnitelman 
mukaiset hankinnat 
tehty joulukuussa 
2021. 
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Tunnusluvut 
 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Opiskelijamäärä 231 216 207 
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 

 

334,27 

9,38* 

50,07 

34,03 

427,75 

Tuntikehys/opiskelija 1,90 2,03 2,07 

Opetushenkilöstö 

 

- vakinaiset opettajat 

- tuntiopettajat 

(perusopetuksen opet-

tajat, sivutoimiset tun-

tiopettajat) 

23 

19 

4 

23 

19 

4 

23 

19 

4 

Muu henkilöstö 

- koulusihteeri 

- kuraattori 

 
 

1 
1 

 
 

1 
1 

 
 

1 
1 

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

 
 Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 

-   Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.  
-   Opetussuunnitelman muutosvaiheen aikana opiskelijoiden henkilökohtaisten opis-

kelusuunnitelmien kurssi-/opintojaksovalintojen toteutumista seurataan. 
-   Nykyaikaisen lähilukion markkinointia yläkoululaisille jatketaan, jotta vähintään 

puolet perusopetuksen päättävistä lapualaisista nuorista jatkaisi toisen asteen 
opintojaan Lapuan lukiossa ja lukiomarkkinoinnin onnistumista arvioidaan. 

-   Seurataan aktiivisesti oppivelvollisuuden laajentamiseen ja maksuttomaan toiseen  
asteeseen liittyvän lainsäädäntötyön etenemistä ja ryhdytään tarvittaviin toimenpi-
teisiin. 

 

Musiikkiopisto 
 
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. Opetuksen tulee myös antaa musiikkialasta kiin-
nostuneille oppilaille valmiudet hakeutua musiikkialan ammatilliseen tai korkea-
asteen koulutukseen. Musiikkiopiston kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lapset ja nuo-
ret. Soitto- ja/tai lauluopinnot harrastuksena ohjaavat oppilasta keskittyneeseen, 
määrätietoiseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan  
yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Musiikin opiskelun avulla oppilas voi löytää välineen ja 
väylän omalle itseilmaisulleen. Musiikkiopiston tehtävänä on myös paikallisen ja kan-
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sallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja yhteistyö 
muiden musiikin- ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kan-
sainvälisen yhteistyön edistäminen.  
 
Opetustarjontaan kuuluu musiikkileikkikoulutoiminta, soitinvalmennusopetus, eri inst-
rumenttien soitonopetus, kamari- ja kansanmusiikin opetus, Nuottipajan ja musiikin 
perusteiden opetus, rytmimusiikin opetus ja siihen liittyvä bänditoiminta sekä valin-
naiset opintojaksot. 
 
Soitinvalikoimaan kuuluvat jousisoittimet, puu- ja vaskipuhaltimet, piano, kitara, lyö-
mäsoittimet, sähkökitara, sähköbasso, rummut, harmonikka ja laulu (rytmilaulu ja 
klassinen).  

 
 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021  

  
Musiikkiopistoa johdetaan taloustavoitteet huomioiden, kuitenkaan valtion-osuutta ris-
keeraamatta. Talouden tasapainoa ylläpitäviä toimenpiteitä ovat mm. hankintojen pe-
rusteellinen harkinta ja henkilökunnan koulutuksen tuominen lähelle. 
 
Musiikkiopisto tarjoaa jokaiselle oppilaalle opetussuunnitelman mukaista soitinopetusta 
ja on niin toiminnassaan kuin tiedottamisessaan on avoin oppilaitos.  Opistolla on run-
sas ja monipuolinen konserttitoiminta ja musiikkitarjonta omalla paikkakunnalla. 
 
Uudet verkkosivut ovat informatiiviset niin oppilaaksi hakeutuvalle, oppilaallemme kuin 
ulkopuoliselle tarkastelijalle. Oppilashallinto-ohjelma EEPOS tulee tutummaksi oppilail-
le ja perheille mobiilisovelluksen myötä.  
 
Niin oppilaat, heidän kotiväkensä kuin henkilökuntakin viihtyvät ja voivat hyvin. Erityi-
nen painopiste on oppilaan osallistamisella toiminnan kehittämiseen. 
 
Yhteistyötä jatketaan niin oman paikkakunnan kuin muidenkin toimijoiden kanssa.  
Yhteistyökumppaneita ovat mm. Vanhan Paukun yksiköt, perusopetus (kulttuuriopetus-
suunnitelma), varhaiskasvatus (tarinalliset soitinesittelykonsertit päivähoidon lapsille), 
palvelukodit (pienet konsertit) ja muut musiikkiopistot. 
 
Musiikkiopisto pohjaa toimintansa suunnittelun ja kehittämisen kaupungin strategiaan 
sekä sivistystoimen, kulttuurikeskus Vanhan Paukun ja musiikkiopiston toimenpideoh-
jelmiin. 

 
Tavoitteet 

  
Tavoite Toimenpide Mittari 

Oppilaiden osallistami-
nen toiminnan kehittämi-
seen 

Oppilaiden ottaminen mukaan mm. 
työpajaviikon työpajojen ja valin-
naisten opintojen suunnitteluun 

1-5 oppilaiden ideaa 
toteutetaan esim. 
työpajaviikon pajoina  

Kulttuurikeskus Vanhan 
Paukun yhteinen luku-
vuositeema tuottaa uusia 
tilaisuuksia ja tapahtumia 

Uusia yhdessä tuotettuja tilaisuuk-
sia joko lähi- tai etätapahtumina 

1-5 täysin uutta yh-
teistyössä järjestettyä 
tilaisuutta 

Toiminnan laadun kehit-
täminen  

Lyhyehköjen hyvinvointiin ja toimin-
nan kehittämiseen liittyvien kysely-
jen toteuttaminen 
henkilöstölle, oppilaille ja heidän 
vanhemmilleen  

kyselyn tulokset nyky-
tilan kuvaajana ja 
tulevaisuuden kehi-
tyksen suuntaviivoina 
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Tunnusluvut 
 
 Talouden tunnusluvut 
 
 Suuren valtionosuuden vuoksi toiminta on kaupungille edullista. 

 
 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 

Kulut yhteensä 727.862 734.110 762.675 

Toimintatuotot 
-maksutuotot 
-vuokratuotot (tilat) 

95.263 
92.270 
2.993 

93.966 
90.563 
3.403 

100.436 
96.098 

4.338 

Valtionosuus 479.540 480.662 478.668 

Kaupungin osuus 153.059 159.482 183.571 

 
Annettava opetus perustuu 11.157 oppituntiin lukuvuodessa (n. 320 t/viikko).  

 Em. tuntimäärä tulee käyttää valtionosuusperusteen säilyttämiseksi. 
 
 Opetuksen tunnusluvut  
  

Oppilaat 2017 2018 2019 

Opetustunnit 11.164 11.132 11.464 

Oppilasmäärä    

Vars. oppilaat 239 248 259 

 
Su Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 

- laajempi itsearviointikysely oppilaille, heidän vanhemmilleen ja henkilöstölle  
(tarkastelussa mm. uuden opetussuunnitelman vaikutus opettamiseen ja opiske-
lemiseen) 

- kansainvälinen yhteistyö (mm. Erasmus+-vaihdon toteutumisen myötä 
- työ- ja opiskeluvälineiden laadukkuus (uusien laadukkaiden flyygelien hankinta) 
- tulevaisuuden megatrendien ja suuntaviivojen kuulostelu (tulevaisuuden musiik-

kiopiston hahmottelua) 
 

Kirjasto 
 
Palvelukuvaus 
  

Kirjastopalvelut kuuluvat kaupungin lakisääteisiin peruspalveluihin. Lapuan kaupun-
ginkirjasto tuottaa ja ylläpitää kirjasto- ja tietopalveluja Lapuan ja ympäristökuntien 
asukkaille sekä yhteistyökumppaneille. Lapua kuuluu EEEPOS-kirjastokimppaan, 
jossa on 22 kirjastoa ja yhteistyö näiden kirjastojen välillä on päivittäistä. 
 
Kirjasto tukee kaikenikäisten lukuharrastusta, digi- ja mediataitoja ja elinikäistä oppi-
mista. Asukkaiden hyvinvointiin kirjasto tarjoaa viihtyisät ja inspiroivat tilat Vanhan 
Paukun kulttuurikeskuksessa sekä virkistystä ja elämyksiä arkeen. Kirjasto edistää 
tiedollisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 

Kirjaston kävijämäärät ja käyttö lisääntyvät. Kokoelmatyöhön panostetaan ja ai-
neistoja kierrätetään eri toimipisteiden kautta. Korona-epidemian aikana huomattiin 
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tarve e-aineistoihin ja hankintamäärärahaa siihen aineistoon on lisätty. Eepos-kimpan 
kautta on edullista hankkia yhteistä aineistoa ja elokuvapalvelu Kirjastokino otettiin 
käyttöön toukokuussa ja palvelutarjontaa lisätään. Uusi ohjelmaversio Axciell Aurora  
-järjestelmästä otetaan käyttöön. 
 
Luodaan senioripiste, jonka avulla voidaan palvella ikäihmisiä ja heidän omaisiaan. 
Yhteistyötä tehdään liikuntatoimen ja vanhusten palvelutoiminnan kanssa esim.  
lainattavia välineitä lihaskunnon harjoitteluun on hankittu. 
 
Yläkoulun kirjastotilan vapauduttua tietokoneista on alettu suunnitella tilaan kirjas-
toa ja mediapajaa. Yläkoulun kirjat on aikaisemman hankkeen avulla viety tietokan-
taan ja pääkirjaston kirjastonhoitaja tulee työskentelemään yhden iltapäivän Yläkou-
lulla. 
 
Lukion kirjastossa työskentelee kirjastosihteeri kaksi iltapäivää viikossa. Tiedon-
haun opetusta ja kirjaston kokoelmatyötä kehitetään.  
 
Sedun kanssa on myös aloitettu kouluyhteistyö, jota pääkirjaston kirjastonhoitaja 
hoitaa lukuohjaaja-koulutuksen avulla. 
 
Tiistenjoen kirjastossa on toimiva lainaus-palautusautomaatti ja kirjasto on avoinna 
maanantaisin. Kirjaston kokoelman vanhempaa aineistoa on poistettu ja hankittu tilal-
le uutta aineistoa. Kalustusta on myös uudistettu ja tavoitteena on vuosittain saada 
uutta ilmettä kirjastotilaan. 
 
Yhteisen kirjasto-/monipalveluauton suunnitelma on laadittu Alajärven kanssa. 
Valtionavustusta on haettu auton hankintaan. Tavoitteena on kahden kunnan yhtei-
nen auto. Alajärven auto on kaksi vuotta nuorempi ja koriltaan paremmassa kunnos-
sa.  
 
Kirjaston henkilökunta on kokenut nuorennusleikkauksen viimeisen kahden vuoden 
aikana. Ensi vuonna 2021 eläköityvät kirjastotoimenjohtaja ja kirjastonhoitaja. Paljon 
asiantuntemusta ja hiljaista tietoa siirtyy kirjastosta pois. Johtajan vastuulla on johtaa, 
kehittää ja valvoa kirjaston toimintaa. Tavoitteena on täyttää vapautuva toimi kirjasto- 
ja tietopalvelualan asiantuntijalla. Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan 
tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtynei-
syys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492 § 
17). Lapuan kirjasto on tämän ajan kirjastoista yksi arvostetuimmista ja tilat saavat 
kiitosta laajalti.  
 
Talouden tasapainottamiseksi voisi olla järkevää yhdistää kirjastoautovirkailijan ja kir-
jastonhoitajan toimi, jolloin virkailija ajaisi vuoroviikoin kirjastoautoa ja olisi toisen vii-
kon pääkirjastossa. Kirjastoautovirkailijan toimi on tällä hetkellä täyttämättä, mutta täl-
laiseen yhdistettyyn toimeen uskoisin olevan kiinnostusta. 
 
Kirjastopalvelut tuotetaan Lapualla edullisesti, vuonna 2019 toimintakulut olivat 33,2 € 
asukasta kohti. Lakisääteisiin palveluihin kirjasto saa valtiolta n. 30 % kirjaston kuluis-
ta ja koko kaupungin budjetista kirjaston menot ovat n. 0.4 %. Tulevaisuudessa kun-
nille jää hyvinvointipalveluiden tuottaminen, jossa tulee kirjaston merkitys korostu-
maan. Lapuan kirjasto on parasta perheille, opiskelijoille, asukkaille ja henkilöstölle.  
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Tavoite Toimenpide Mittari 
Kirjaston käyttö lisääntyy 
 
 
 
 
Laadukas ja ajantasai-
nen, uudistuva kokoelma 
ja e-aineistot 
 
 
 
Ajantasainen ja toimiva 
kirjastojärjestelmä ja 
asiakaskoneet 
 
 
 
Verkostoituminen on ak-
tiivista EEPOS–
kirjastojen kanssa  
 
 
 
 
 
 
Kulttuurikeskus Vanhan 
Paukun yhteinen luku-
vuositeema tuottaa uusia 
tilaisuuksia ja tapahtumia 

Asiakaskaslähtöisyys, ta-
pahtumat ja hankkeet 
 
 
 
Kokoelmatyötä tehdään 
päivittäin hankintojen ja 
poistojen suhteessa 
 
 
 
Kirjastojärjestelmää Axciell 
Auroraa kehitetään jatku-
vasti. 
Asiakaskoneiden toimivuut-
ta seurataan aktiivisesti 
 
Osallistuminen Eepoksen 
toimintaa kehittäviin yhteis-
työryhmiin, kokouksiin ja 
hankkeisiin. 
 
 
 
 
 
Uusia yhdessä tuotettuja 
tilaisuuksia joko lähti- tai 
etätapahtumina 

Lainaus ja kävijätilastojen 
sekä verkkokäyntien seu-
ranta. Tapahtumiin osallis-
tujien määrä 
 
 Alle 5 vuotta nuoremman 
aineiston määrä on 40 % 
kirjaston kokoelmasta ja 
poistot 6 %. Vuosittainen 
e-aineiston käyttömäärä. 
 
Vuonna 2021 otetaan 
käyttöön uusi versio 7.1.2. 
Gold 
 
 
 
Vuosittainen kokoelmapo-
litiikan julkaisu, joka sisäl-
tää koko Eepos–kimpan 
kokoelman tunnusluvut 
 
Yhteinen Eepos-kirjas-
tojen strategia valmistuu 
vuonna 2021 
 
1-5 täysin uutta yhteis-
työssä järjestettyä tilai-
suutta 
 

 
Tunnusluvut 
  

 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Lainat/as 15,2 15,9 16,8 

Käynnit/as 5,4 4,9 4,9 

Aineiston hankinta/kirjat/ 
laatusuositus 300/1000 as 

352 330 327 

Aineiston hankinta/muu aineis-
to/laatusuositus 100/1000 as 

29 44 36 

Verkkokäynnit/as 2 2,7 3,3 

Lainaajat %/asukasluku 34 34,5 34,3 

Lainaus/kokoelma 1,6 1,5 1,7 

Taloudellisuus * 1,4 1,4 1,3 

Toimintakulut/as * 39,7 32,0 33,2 

 
                       * taloudellisuus       =   henkilöstökulut/as + aineistokulut/as 
                                                                               käynnit/as + lainat/as 
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Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 

Lapualla toimii pääkirjasto Vanhan Paukun kulttuurikeskuksessa nykyisissä tiloissa. 
Tiistenjoen kirjaston kokoelma ja yleisilme ovat uudistuneet. Kirjasto toimii koulukir-
jastona sekä palvelee elinvoimaisen kyläyhteisön lukuharrastuksen edistäjänä sekä 
kokoontumispaikkana. Uusi Kirjasto- monipalveluauto palvelee Lapuan ja Alajärven 
kaupungin asukkaita vahvistaen erityisesti sivukylien elinvoimaisuutta. 
 
EEPOS–kirjastojen yhteistyö on aktiivista ja yhteisten hankkeiden avulla kirjastojen 
kehitystyö on vahvaa. Yhteinen Eepos-strategia ohjaa kirjastojen toimintaa. Tavoit-
teena on  
 
- osallisuuden ja tasa-arvon lisääminen 
- kirjastojen näkyvyyden lisääminen, Eepoksen brändi 
- tehokkaampi osaamisen jakaminen ja työnjako 
- Asukkaiden hyvinvointiin kirjasto tarjoaa virkistystä ja elämyksiä. Kirjasto edistää 
tiedollisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista. Kirjasto on ikkuna tiedon 
ja tarinoiden maailmaan. 

 

Kulttuuritoimi 
 
Palvelukuvaus 

Kulttuuripalvelut vastaavat Lapuan kulttuuripalveluista kuten pienimuotoisista tapah-
tumista, Kulttuurikeskus Vanha Paukun toiminnoista, Lapuan kaupungin museoista 
sekä Lapuan kaupungin matkailun tehtäväkentästä. 
 
Lapuan kaupunki tunnetaan laajasta kulttuuritarjonnasta sekä esimerkiksi luonto- ja 
puutarhakohteistaan. Nämä kaikki lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja kotiseutuiden-
titeettiä ja ne ovat vahvoja vetovoimatekijöitä sekä matkailun että uusien asukkaiden 
kannalta. 
 
Kulttuurikeskus Vanha Paukku museoineen, gallerioineen sekä muine palveluineen 
on ympärivuotinen kohde niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Lapuan kaupungin 
museot kuuluvat valtionosuusmuseoiden piiriin, museoita ohjaa museolaki (314/2019) 
ja kulttuuripalveluita ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019). 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 

Tavoite Toimenpide Mittari 

Lapuan kaupungin mu-
seoiden yleisötyön kehit-
täminen palvelemaan 
laajempaa yleisöä 

Verkkoyleisötyön kehittäminen 
 
Museonäyttelyn ulkopuolisen 
kokemuksen mahdollistaminen 

Uudet verkkopalvelut tai niiden 
suunnitelmat (2 kpl) 
Verkon ja museonäyttelyiden 
ulkopuoliset toiminnot (1 kpl) 

Matkailupalveluiden  
kehittäminen 

Palveluiden tuotteistaminen 
 
 
Palveluiden paketointi 

Somekanavien seuraajamäärän 
tuplaaminen (VisitLapua 900 
seuraajaa 2020) 
Palvelupakettien määrät (3 kpl) 

Kokouspalveluiden kehit-
täminen  

- Palvelupakettien tuotteista-
minen 

Asiakaskunnan määrä / kasvu 

Kulttuurikeskus Vanhan 
Paukun yhteinen luku-
vuositeema tuottaa uusia 
tilaisuuksia  

Uusia yhdessä tuotettuja tilai-
suuksia joko lähi- tai etätapah-
tumina 

1-5 täysin uutta yhteistyössä 
tapahtuvaa tilaisuutta  



52 
 

 
Tunnusluvut 
  

 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Budjetin loppusumma 248.823/89 281.404/96 27.2272 

Lapuan kaupungin museoiden kävi-
jämäärä (kävijälaskurit ja vieraskirjat, 
jos ei laskuria) 

16.482 19.747 20.684 

Museoiden VOS euroa 0 23.449 49.127 

Gallerioiden kävijämäärä 
(kävijälaskurit) 

- - 19.575 

Kulttuuritapahtumiin osallistuneet 48/13353 57/11015 50/10000 

Vanhan Paukun opastukset 40/943 43/1116 40/1000 

 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 

- Lapuan kaupungin kulttuurihistoriallisen yksikön museoiden näyttelyiden uudistami-
sen edistäminen 

- Yleisötyön laajentaminen mm. verkkoon 
- Kulttuuri-, taide- ja matkailualan hankkeiden hakeminen ja toteuttaminen 
- Matkailupalveluiden kehittäminen ja matkailutoimijoiden yhteistyön tiivistäminen 
- Kansainvälisyyden lisääminen ja sen näkyvyys kaupunkikuvassa 
- Erilaisten kyselyiden toteuttaminen (matkailu, kuntalaisten kulttuuripalveluiden  

kartoitus) 

 

Kansalaisopisto 
 
Palvelukuvaus 
 

Lapuan kansalaisopisto tarjoaa laadukkaita oppimisen ja harrastamisen mahdol-
lisuuksia kaikille kuntalaisille sekä lähi- että etäopetuksena. Kurssitarjonta on opiston 
sekä kaupungin strategiassa mainittujen arvojen mukaista, uudistuvaa ja joustavaa, 
#parasta asukkaille. Koulutuspalvelujen kehittämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä kau-
pungin muiden yksiköiden ja sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään sekä paikalli-
sesti, alueellisesti että valtakunnallisesti.  
 
Kansalaisopisto toteuttaa elinikäisen oppimisen sekä jatkuvan oppimisen periaat-
teita. Kansalais- ja työväenopistojen merkitys kuntakontekstissa on suuri, sillä opisto-
toiminta vahvistaa kunnan ja kuntalaisten sosiaalisen pääoman lisäksi osaamispää-
omaa, identiteettipääomaa ja terveyspääomaa. 
 
Lapuan taidekoulu toimii kansalaisopiston alaisuudessa ja antaa taiteen perusopetus-
ta yleisen oppimäärän mukaan kuvataiteessa, käsityössä, teatteri- ja tanssitaiteessa.  
 
Opistolla on vahva kokemus koulutuspalvelujen tuottajana ja se tarjoaa myös kursseja, 
luentoja ja koulutusta tarvittaessa maksupalvelutoimintana kaupungin eri toimialoille, 
yrityksille ja yhteisöille. 
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 

Koronatilanteesta huolimatta pyritään opiskelijamäärä pitämään tyydyttävällä tasolla, 
keinoina turvalliset opetusjärjestelyt, etäopetuksen kehittäminen ja uusien asiakasryh-
mien hankinta uusien yhteistyöverkostojen avulla. Mediapajatoiminnalla kehitetään me-
dia- ja verkko-opetusta sekä tuntiopettajin osaamista etäopetuksessa. Opetusjärjeste-
lyissä noudatetaan OPH:n, THL:n, Lapuan kaupungin ja terveysviranomaisten toiminta-
ohjeita. 
 
Opisto kehittää henkilöstön osaamista sekä koulutussisältöjä osaamisperusteisuuden 
sekä jatkuvan oppimisen uudistuksen pohjalta. 
 
Opisto toimii tiiviissä yhteistyössä musiikkiopiston, kirjaston ja kulttuuritoimen kanssa 
mm. yhteisten teemalukuvuosien merkeissä. Koronatilanteen asettamien reunaehtojen 
puitteissa järjestetään yhdessä erilaisia tilaisuuksia joko etänä tai striimattuna/ tallentei-
na. 
 
Mediapajan hanketoiminta jatkuu vuonna 2021 kahden eri hankkeen voimin. Käynnissä 
on OPH:n rahoittama Tuntiopettajat työelämätaitojen tukijoina hanke sekä Voimaa  
Arkeen, työllistymistä tukeva hanke. Kolmantena hankkeena jatkaa Erasmus+ hanke.  

  
Tavoite Toimenpide Mittari 

Kansalaisopiston netto-
opiskelijamäärän muutos 
on max – 10 %  kolmen 
toteumavuoden (2017-
2019) keskiarvosta 

Tavoitetaan uusia asiakasryh-
miä rakentamalla yhteistyötä 
uusien toimijoiden kanssa, työ-
kaluna mm. Voimaa Arkeen -
hanke. Laadukas etäopetus 
takaa opiskelijamäärän pysymi-
sen kohtuullisella tasolla ko-
ronatilanteesta huolimatta, esi-
merkkinä palvelutalojen asuk-
kaille toteutettava etäopetus. 

Kalenterivuoden 
netto-opiskelija-
määrä on vaihtelu-
välillä 2600-2800. 

Kulttuurikeskus Vanhan 
Paukun yhteinen lukuvuo-
siteema tuottaa uusia tilai-
suuksia ja tapahtumia 

Uusia yhdessä tuotettuja tilai-
suuksia joko lähi- tai etätapah-
tumina  

1-5 täysin uutta 
yhteistyössä järjes-
tettyä tilaisuutta 

Mediapajatoiminnan jatku-
vuuden turvaaminen 

Mediapajan puitteissa toteutet-
tava hanketoiminta jatkuu. Me-
dia- ja verkko-opetuksen kehit-
täminen yhteistyössä paikallis-
ten ja alueellisten toimijoiden 
kanssa. Mediapaja toimii tiiviis-
sä yhteistyössä Lapuan taide-
koulun kanssa.  

Tavoitetasona 250 
osallistumista ka-
lenterivuoden 2020 
aikana. 

Osaamisperusteisen kurs-
sikuvauksen kehittäminen 
soveltuville kursseille 

Henkilöstö kouluttautuu osaa-
misperusteisen koulutuksen 
suunnitteluun, toteutukseen ja 
arviointiin. Opisto pilotoi osaa-
misperusteisesti laadittuja kurs-
seja ja niiden viemistä Koski-
järjestelmään. 

Lukuvuonna 2021-
2022 1-5 osaamis-
perusteisesti laadit-
tua kurssia, jotka 
ovat vietävissä 
Koski-järjestelmään 
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Tunnusluvut 
  

Tunnusluvut  TP 2017    TP 2018 TP 2019 

Toimintatuotot 198.106 210.495 202.324 

Toimintamenot 727.812 685.653 699.925 

Toimintakate 529.706 457.157 497.600 

Valtionosuus (netto) 353.826 356.000 358.308 

Kurssimaksut   124.741 138.341 135.851 

Opetustuntimäärä  9.716 9.474 9.415 

Opiskelijamäärä 2.588 3.027 2.981 

 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 

Opisto tavoittaa uusia kansalaisryhmiä, joiden osallistuminen on aiemmin ollut vähäis-
tä. Tässä työkaluna Voimaa Arkeen -hanke, jolla tavoitetaan etenkin työttömyysuhan 
alla olevia, syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä. Hankkeen aikana kehitetyn koulu-
tusmallin vakiinnuttaminen / tuominen osaksi opiston normaalia toimintaa. 
 
Opisto jatkaa tiivistä yhteistyötä Vanhan Paukun toimijoiden (kulttuuri, kirjasto, musiik-
kiopisto) kanssa mm. yhteisien lukuvuositeemojen myötä. Yhteinen teema (Vesi, tuli, 
maa, ilma) kattaa neljä lukuvuotta aina kevääseen 2023 saakka. 
 
Opisto kehittää alueellista verkostoyhteistyötä muiden vapaan sivistystyön toimijoiden 
kanssa opistotoimintaan, avoimeen yliopisto-opetukseen, kansainväliseen toimintaan ja 
taiteen perusopetukseen liittyen.  Opisto on aktiivinen hakiessaan rahoitusta ja osallis-
tuessaan hanketoimintaan, joka tukee opiston perustoimintoja. 
 
Opisto toteuttaa CAF-itsearviointia kansalaisopistossa ja taidekoulussa arviointisuunni-
telmien mukaan. 
 
Erilaiset etäopetuksen ja luentojen striimauksen toimintamallit vakiintuvat osaksi opis-
ton normaalia kurssitoimintaa. Opistolla on tarvittava väline- ja osaamisresurssi em. 
toiminnan laadukkaaseen toteuttamiseen.  

 

Liikuntapalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

Liikuntatoimi järjestää kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ylläpidon sekä tuot-taa ja 
hallinnoin ko. tiloissa ja alueilla monipuolisesti erilaisia liikunta- ja harrastuspalveluita. 
Ohjaustoiminnan osalta liikuntatoimi ensisijaisesti tuottaa liikuntapalvelua yksityissek-
torin ja seuratoiminnan ulkopuolelle jääville kuntalaisille myös erityisryhmät huomioi-
den. 
 
Lapuan kaupungin hallintokuntien, kolmannen sektorin ja liikunta-alan yritysten kans-
sa tehdään yhteistyötä kattavan liikuntapalveluverkoston ylläpitämiseksi ja vähän liik-
kuvien kuntalaisten tavoittamiseksi. Yhteistyön erityisenä painopisteenä on lasten ja 
lapsiperheiden liikuttaminen sekä ikääntyneiden kunto- ja terveysliikunta. Liikunta-
paikkaverkoston ylläpitoa järjestetään yhteistyössä teknisen laitoksen kanssa. Liikun-
tapaikkaverkoston kehittämisessä tärkeässä osassa on kuntalain mukainen kuntalais-
ten kuuleminen. 
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 

Hyvinvointityön selkeyttäminen/johtamisjärjestelmä. Pitkällä aikajänteellä tapahtu-
neet muutokset isoissa hyvinvointi- ja liikuntatrendeissä ovat vieneet liikuntapalvelu-
jen kehittämisen uudelle tasolle. Käyttäjien vaatimustaso on noussut ja samalla liikun-
tapalveluilta odotetaan aktiivisempaa roolia väestötason hyvinvoinnin edistämisessä.  
 
Elintapaohjauksen kehittäminen. Edistää väestön omaehtoista liikuntaa ja terveellistä 
ravitsemusta, jotta heidän terveytensä ja hyvinvointinsa paranevat. Hankkeessa edel-
leen kehitettävässä elintapaohjauksen palveluketju - toimintamallissa asiakas ohja-
taan elintapaneuvontaan, jossa hänen kanssaan käydään motivoiva keskustelu. Elin-
tapaneuvonnan tavoitteena on motivoida ja tukea asiakasta kokonaisvaltaisessa 
elämäntapamuutoksessa. 
 
Harrastustakuun kehittäminen. Edistää liikunnan, kulttuurin ja matkailun rajapinnan 
toimijoiden yhteistyötä sekä yhteystyömahdollisuuksien laajentamista Lapualla. 

 

Tavoite Toimenpide Mittari 
Hyvinvointityön selkeyt-
täminen/johtamisjärjes- 
telmä 

Liikuntapoliittinen 
ohjelma 

Tulosmittari. Onko valmis suunni-
telma hyväksytty? Kyllä/Ei 

Elintapaohjauksen kehit-
täminen 

Hyvinvointiohjauk-
sen kehittäminen 
hanke 

Elintapamuutoksesta saadaan 
yksilötasolla tarkkaa terveystie-
toa, mutta eettisistä syistä niiden 
julkisuus on rajattua. 
 
Asiakasmäärät, ja sen jakaantu-
minen kaupungin organisaation, 
Ohjaamolle ja Perhekeskukselle 
varattuihin kiintiöihin. 

Harrastustakuu kehittä-
minen 

LiikKuMaraja-hanke Vapaaehtoisten osallistuminen 
aktivoimistilaisuuksiin, henk.  
Tavoitetaso 48 henk. 

 
Tunnusluvut 
 

 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Menot -884.663 -909.425 -965.116 

Tulot 473.233 443.581 450.449 

Kate -411.440 -465.844 -514.667 

    

Uimahallin kävijät / kpl 64 858 60 339 63 649 

Vesivoimistelut kävijät / kpl 6 410 5 916 6 503 

Erityisliikunnan kävijät / kpl 1 470 1 293 906 

Ikääntyvien liikuntakävijät / kpl 5 503 5 104 5 315 

Muut ohjatut ryhmät kävijät / kpl 7 341 6 514 7 474 

Kesäuimakouluihin osallistujat / kpl 612 582 581 
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Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 

 Päihde- ja mielenterveyspalveluissa järjestettävien liikuntapalveluiden vahvista-
minen ja kehittäminen 

 Perhekeskuksessa ja Ohjaamossa järjestettävien liikuntapalveluiden vahvistami-
nen ja kehittäminen 

 Elintapaohjauksen kehittäminen. Elintapaohjauksella on monia vaikuttavia raja-
pintoja mm. harrastustakuuseen, opiskelijoiden hyvinvointiin, perusterveyden-
huoltoon, sosiaalityöhön ja työhyvinvointiin. 

 Harrastustakuu. Valtakunnallisen Suomen malli -toimintavan jalkauttaminen  
Lapualla. 

 Hyvinvointityön selkeyttäminen/johtamisjärjestelmä. Valtakunnallisen Terveys-
edistämisaktiivisuusindikaattorin (TEA-viisari) mukaan toimialoilla on tapahtunut 
myönteistä kehitystä hyvinvointijohtamisesta. Selkeimpänä huolena puutteet stra-
tegisessa ja järjestelmällisessä hyvinvointijohtamisessa ja sen rajapinnoissa 
muuhun kuntajohtamiseen. 

 

Nuorisopalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

Nuorisopalveluiden tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää 
nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, tukea nuorten harrastamista ja toi-
mintaa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa nuorten kas-
vu- ja elinoloja. Lähtökohtina ovat; yhteisvastuu, kulttuurinen moninaisuus ja kansain-
välisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen sekä 
monialainen yhteistyö. 
 
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. 
 
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 organisoinnista alueellaan ja nimeää eh-
käisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Kunnan tulee ehkäisevän 
päihdetyön yhteydessä edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
sia päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi viranomaisyhteistyöllä, viran-
omaisille annettavilla lausunnoilla sekä kunnan omilla toimilla. 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 

- Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistaminen ja kehittämi-
nen. Tarkoituksena on lievittää etäopetuksen kielteisiä vaikutuksia sekä sujuvoit-
taa lasten ja nuorten paluuta lähiopetukseen ja (koronavirustilanteesta riippuen) 
mahdollista uudelleensiirtymistä etäopetukseen. Tukea lasten ja nuorten koko-
naisvaltaista hyvinvointia ja kiinnittymistä koulu- ja oppilaitosyhteisöön heidän 
elämäntaitoja vahvistaen ja syrjäytymistä ehkäisten. Tavoite edellyttää myön-
teistä rahoitusta päätöstä. 
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- Perhekeskus ja Ohjaamo. Lapuan kaupungin tavoitteena on kaupunkistrategian 
mukaisesti asukkaiden hyvinvointi ja terveyden edistäminen.  Myös strategiasta 
johdetut hyvinvoinnin toimintasuunnitelmat mm. panostaminen hyvinvointiin se-
kä verkostoituminen sopivat hyvin etsivään nuorisotyön tavoitteisiin. Tavoitteena 
on lapualaisten nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaalinen, fyysinen ja 
psyykkinen vahvistaminen. 

 

Tavoite Toimenpide Mittari 
Kouluissa ja oppilaitoksissa 
tehtävän nuorisotyön vah-
vistaminen ja kehittäminen 

Nuorisotyö kouluissa  
-hanke 

Kehittämistyölle saadaan 
tehtyä määrällistä arviointia 
Webropol-kyselyiden tulos-
ten arvioinnin pohjalta. 

Perhekeskus ja Ohjaamo Etsivän nuorisotyön 
lisäresurssi -hanke 

Asiakasmäärä, ja sen muu-
tos aiempaan. Vuoden 2019 
taso 80 asiakasta. 
 
Asiakastyytyväisyys. Ei ver-
tailutietoa toistaiseksi. 

 
Tunnusluvut 
 

 TP 2017 TP 2018 TP 2019 

Menot -314.608 -283.444 -295.797 

Tulot 91.669 81.952 87.172 

Kate -222.939 -201.492 -208.625 

    

Liikennepuiston kävijät/pv,  
yhteensä 

45,6 
2324 

44,6 
2321 

45, 
2727 

Lastenleirit, leiriläiset 172 179 190 

Hirvijärven leiritalon käyttöpäivät 89 81 74 (remontti) 

Nuorisotalon käyttäjät muu kuin oma 
toiminta 

652 685 771 

Avoin nuorisotoiminta, kävijämäärä/ 
aukiolopäivä 

39 27 16,2 

Etsivän nuorisotyön asiakkaiden osuus 
alle 29-vuotiaista asukkaista (%) 

1,13 1,23 1,72 

 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 

 Päihde- ja mielenterveyspalveluissa järjestettävien nuorisopalveluiden vahvis-
taminen ja kehittäminen 

 Perhekeskuksessa ja Ohjaamossa järjestettävien nuorisopalveluiden vahvista-
minen ja kehittäminen 

 Harrastustakuu. Valtakunnallisen Suomen malli -toimintavan jalkauttaminen  
Lapualla. 

 Hyvinvointityön selkeyttäminen/johtamisjärjestelmä. Valtakunnallisen Terveys-
edistämisaktiivisuusindikaattorin (TEA-viisari) mukaan toimialoilla on tapahtunut 
myönteistä kehitystä hyvinvointijohtamisesta. Selkeimpänä huolena puutteet 
strategisessa ja järjestelmällisessä hyvinvointijohtamisessa ja sen rajapinnoissa 
muuhun kuntajohtamiseen.  
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Perusturvakeskus 
 

    Perusturvalautakunta 
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SOSIAALI- JA 

TERVEYSPALVELUT TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos% Muutos €

Toimintatuotot 4 776 763 4 628 100 4 553 400 -1,6 % -74 700

Toimintakulut -33 065 097 -32 528 000 -33 874 000 4,1 % -1 346 000

Toimintakate -28 288 334 -27 899 900 -29 320 600 5,1 % -1 420 700  
 
 
 
 
 
 

ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos% Muutos €

Toimintatuotot 0 0 0

Toimintakulut -20 139 791 -19 850 000 -19 650 000 -1,0 % 200 000

Toimintakate -20 139 791 -19 850 000 -19 650 000 -1,0 % 200 000  
 
 
 
 
 

 

PERUSTURVALAUTAKUNTA 

YHTEENSÄ TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos% Muutos €

Toimintatuotot 4 776 763 4 628 100 4 553 400 -1,6 % -74 700

Toimintakulut -53 204 888 -52 378 000 -53 524 000 2,2 % -1 146 000

Toimintakate -48 428 125 -47 749 900 -48 970 600 2,6 % -1 220 700
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Perusturvalautakunta  
 

Onnen resepti #Lapua on kaiken toiminnan keskiössä. Reseptin yhtenä osa-alueena 
on sosiaali- ja terveyspalvelut hyvinvointia edistämässä. Onnen reseptin mukaisesti 
painopistettä toiminnassa pyritään siirtämään raskaista palveluista kevyempään eli en-
nalta ehkäisevään toimintaan. Tulevana vuonna Sote-uudistuksen valmistelua tullaan 
jatkamaan ja tavoitteena on toimivan palveluverkon säilyttäminen Lapualla kustannus-
paineista huolimatta.  
 
Tulevan talousarvion suunnitteluun ovat vaikuttaneet toiminnan ja talouden tasapainot-
tamistyöryhmän ehdotukset kehittämiskohteista sekä Kuntamaiseman toteuttaman so-
siaalipalvelujen kustannusanalyysin johtopäätökset. Yhteisenä perusturvan tavoitteena 
on mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä kuntoutustoiminnan kehittäminen.  Lisäksi 
painopiste on sosiaalipalvelujen rakenteiden kehittämisessä.  
 
Talousarvio 2021 on haasteellinen, koska kustannusten nousu vuonna 2020 on ollut 
ennakoitua suurempi, eikä tuloja ei ole kertynyt suunnitellusti. Tavoitteiden asettamista 
ja kustannusten arviointia vaikeuttaa osaltaan myös COVID19. Pandemian laajuutta ja 
kustannuksia ei voida vielä arvioida. Muuttunut toimintaympäristö on luonut ”uuden 
normaalin” nopeuttaen erilaisten digitaalisten toimintamallien käyttöönottoa. Lisäksi 
haasteita on tuonut talousarvion uudelleen rakentaminen raamin mukaiseksi  
(vaihtoehto 2-). 
 
Palvelujen kehittämisen keskiössä on asiakas ja toimintaa kehitetään moniammatillista 
yhteistyötä vahvistaen. Palveluja tarjotaan siellä, missä asiakaskunta asuu ja liikkuu. 
Työhyvinvointiin liittyen tullaan kiinnittämään huomiota erityisesti työnjakoon, proses-
seihin ja työssäjaksamiseen tiukasta talousraamista huolimatta.  
 

Yhteiset sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet 
 

Yhteisenä painopistealueena on mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen sekä 
perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen (Lape).  
 

Perhekeskustoiminta 
 
Perhekeskusmallin pilotointi on aloitettu maaliskuussa 2019 ja sitä on jatkettu kesä-
kuuhun 2020 asti. Perheiden palveluissa on keskiössä perhekeskus Ilonan toiminnan 
vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen valtakunnallisten linjausten ja Tulevaisuuden 
SOTE-keskushankkeen tavoitteiden mukaisesti. Perhekeskus Ilona on lähipalvelujen 
verkosto (neuvola, varhaiskasvatus, perhetyö, koulut), joka palvelee lapsiperheitä eri-
laisissa elämäntilanteissa – myös vanhempien pulmatilanteissa, joissa omat voimava-
rat eivät tunnu riittävän. Perhekeskuksen ydintehtävä on edistää lapsen, vanhempien ja 
koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.  
 
Perhekeskustyöskentelyssä painopiste on ennalta ehkäisyssä ja varhaisessa tuessa. 
Perhe on tiiviisti mukana yhteistyössä. Yhteistyötä tehdään myös järjestöjen ja seura-
kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa. Talousarviovuoden yhtenä tavoitteena on rat-
kaista perhekeskuksen koordinointi palkkaamalla toiminnalle koordinaattori joko perin-
törahoilla tai toimintoja uudelleenorganisoimalla. Tämän lisäksi tärkeää on löytää per-
hekeskukselle kohtaamispaikka keskustan alueelta. Kohtaamispaikka kokoaa lapsiper-
heiden palveluita yhteen ja on paikka perheille sekä erilaisille ryhmätoiminnoille, mu-
kaan lukien järjestöjen sekä seurakuntien ryhmät. 
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Perhekeskustyön tärkeimpiä työmuotoja ovat lastenneuvolan terveydenhoitajan ja per-
hetyön kotipalvelun työntekijän yhteiset kotikäynnit syntyneiden vauvojen perheisiin se-
kä lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmän säännöllinen toiminta osana perheiden palve-
luita.  

 
Tavoite Toimenpide/keino Mittari 

Perhekeskustoiminnan 
vakinaistaminen Perhekeskuksen tiimityö 

Työparin tekemät kotikäynnit asiakasperheisiin 
 
Lastenneuvolan ja perhetyön kotipalvelun mo-
nialaiset kotikäynnit jatkuvat 
 
Lasten- ja nuorten kuntoutustyöryhmän toimin-
nan vakiinnuttaminen 
 
 
Kohtaamispaikan tilan ja toiminnan aloittami-
nen 

15 käyntiä /vuosi 
 
 
 
120 käyntiä/vuosi 
 
 
Ryhmäkokoontumiset 
10 /vuosi 
Asiakasmäärä 
30/vuosi 
 
kyllä/ei 

 
 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
 
 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoitaminen on sekä sosiaali- että terveydenhuollon 

yhteinen tehtävä. Peruspalveluiden tehtävänä on mielenterveyshäiriöiden ja päihdeon-
gelmien tunnistaminen, varhaisen tuen antaminen, masennus- ja ahdistushäiriöistä tai 
päihdeongelmista kärsivien hoito sekä päihde - ongelmaisten peruskatkaisuhoito. Päih-
dehuollon erityispalvelut ovat sosiaalitoimen palveluja. Laitoskuntoutuksena järjestetään 
katkaisuhoitoa ja hoitojaksoja kuntoutuslaitoksessa. 
 
NHG:n ja Kuntamaiseman toteuttaman kustannusanalyysin lopputuloksena ehdotettiin, 
että Lapualla päihde- ja mielenterveyspalvelut tulisi koota yhteen. 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden nykytilannetta kuvaa se, että toiminta on hyvin ha-
jallaan, ja se on useiden eri toimijoiden tekemää työtä.  
 
Muutosehdotus pitää sisällään yhden toiminnallisen kokonaisuuden, mikä koostuu so-
siaalipalveluiden ja hoitotyön henkilöstöstä. Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii monialai-
sen tiimin koordinaattorina, johon kuuluvat sairaanhoitajan lisäksi sosiaalityöntekijä, 
sosiaaliohjaaja, päihdehoitaja, tk-psykologi ja lääkäri. Toiminnassa hyödynnetään suo-
raan perhekeskuksen toimintamallia.  
 
Lisäksi psykiatrinen sairaanhoitaja toimii Toivakan tukiasuntolan ja psykiatrisen päivä-
toiminnan työntekijöiden lähiesimiehenä, kehittäen sekä kodeissa tapahtuvaa asumi-
sen tukemista että tukiasumista yleensä sekä päivätoimintaa eri ikäryhmät huomioiden. 
Sairaanhoitajan palkkakustannukset katetaan sairaalajaksoista tulevilla säästöillä eri-
koissairaanhoidon kustannuksista. 
 
Tavoitteena on vähentää aikuisten sairaala- ja osastohoitojaksoja uuden tiimin oikea-
aikaisella työskentelyllä sekä lisätä ennaltaehkäisyn keinoja myös lääkehoidolla. Palve-
luasumisen ostopalvelutarpeeseen vaikutetaan panostamalla kotona asumisen tukemi-
seen ja tukiasumisen lisäämiseen omana toimintana.  
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Tavoite Toimenpide/keino Mittari 

Päihde-ja mielenter-
veyspalveluiden ko-
koaminen yhteen 
 
 
 

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden koordi-
noijana toimii sairaanhoitaja  
 
 
 
Tuetun asumisen lisääminen omana toimin-
tana 
 

Aikuisten osasto-
hoitojaksojen vä-
heneminen 
säästö 100 000€ 
 
tuetun asumisen 
asiakkaita, 1-3 
lisäys 

Psykiatristen päivätoi-
mintaryhmien lisäämi-
nen 

Jukantuvan päivätoimintaryhmät 
 
alle 30-vuotiaille omaa ryhmätoimintaa 

ryhmien määrä 6 
 
150  

 
Tunnusluvut 

 Tp 2019 Ta 2020 Ta 2021 

Päihdetyön käyntikertoja 403+380 290 700 

Toivakka, hoitopäivät 1 812 1 800 2 000 

Psykiatrinen päivätoiminta, käynnit 594 600 620 

Kotikäynnit Toivakasta, mtt 16 50 80 

 
Sosiaalipalvelut  
Yleistä sosiaalipalveluista 

 
Kuntamaisemat ja NHG ovat toteuttaneet Lapuan sosiaalipalveluiden toimintaympäris-
tön ja talouden analyysin vuosilta 2017 – 2019, joka valmistui keväällä 2020. Sosiaali-
työn kustannusanalyysissa Lapualla havaittiin kaksi keskeistä poikkeamaa: kustannuk-
set olivat vertailuaineistoon nähden enemmän kohdistuneet raskaisiin palveluihin, ei 
avopalveluihin tai ennaltaehkäisyyn sekä henkilöstökustannusten osuus suhteessa vä-
estöpohjaan oli tavanomaista pienempi. Kuntamaisemat ja NHG toivat esille myös, että 
Lapuan sosiaalipalveluiden kokonaisuudessa on johtamisen ja tiimirakenteiden näkö-
kulmasta tarve selkeyttämiselle ja rakenteellisille muutoksille. Sosiaalipalveluissa vuo-
den 2021 tärkein ja merkittävin tavoite on organisaatiorakenteen uudistaminen, oman 
toiminnan kehittäminen ja sitä kautta ostopalveluiden määrän vähentäminen. Tavoit-
teena on saada ammatillisen pätevyyden omaava henkilöstö sosiaalityöhön, mahdollis-
taa työparityöskentely yli hallintorajojen, lisätä yhteistä arviointityötä ja turvata henkilös-
tön pysyvyys ja sitoutuminen sekä panostaa palveluiden prosessikuvauksiin. 
 
Sosiaalihuollon uuden asiakastietojärjestelmän (SosiaaliEffica/Lifecare) käyttöönotto 
tapahtuu tulevan talousarviovuoden aikana. Projekti on alkanut jo alkuvuodesta 2020. 
Uudistuksen tärkeimmät tavoitteet ovat tieto- ja talousohjauksen kehittäminen sosiaali-
palveluissa. Saman muutoksen yhteydessä asiakastietoja siirretään Kanta-palveluihin.  

 
Lapsi- ja perhepalvelut sekä aikuissosiaalityö 
Palvelukuvaus / toiminta-ajatus 

 
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.  
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Aikuissosiaalityö sisältää esimerkiksi asiakkaan aktivoimista työelämään, koulutukseen 
tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista sekä hoitoon ohjaamista. 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 
Lapsi- ja perhepalveluiden sosiaalityö 
Lasten- ja perheiden palvelu koostuu lapsiperhesosiaalityöstä ja lastensuojelusta. Las-
ten ja perheiden palveluissa työskennellään motivoituneesti painopisteen siirtämiseksi 
kohti ennaltaehkäisevää tukea. Lapsiperhesosiaalityön asiakkuuksista nyt yli puolet on 
lapsiperhesosiaalityössä. Painopiste on kääntymässä ennaltaehkäisevään suuntaan, 
korjaavasta lastensuojelusta.  
 
Neljästä sosiaalityöntekijästä kaksi työskentelee pääsääntöisesti lapsiperhesosiaali-
työssä erityistä tukea tarvitsevien lasten vastuutyöntekijöinä ja kaksi lastensuojelussa. 
Kahdesta sosiaaliohjaajasta, toisen työpanos on myös pääosin valjastettu lapsiper-
hesosiaalityöhön, erityisesti tukisuhdetoimintaan. Lapsiperhesosiaalityössä vastataan 
asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista sekä lastensuojelutarpeen selvittämisestä. 
Lastensuojelussa vastataan lapsen lastensuojeluasiakkuuden aikaisesta prosessista 
aina avohuollosta jälkihuoltoon kahden sosiaalityöntekijän ja yhden sosiaaliohjaajan 
sekä perhehoidon ohjaajan voimin.  
 
Lapsiperhesosiaalityö on vaativaa sosiaalityötä. Vakimuotoista työparityöskentelyä ei 
ole nykyisillä resursseilla mahdollista toteuttaa. Työntekijöiden ammatillista kasvua, 
työssä jaksamista ja työhön sitoutumista pyritään tukemaan rakenteellisilla muutoksilla. 
Lapsiperhesosiaalityö ja lastensuojelu eriytetään kahdeksi systeemiseksi tiimiksi ja 
työskentelyn moniammatillisuutta vahvistetaan perhetyön osallistuessa tiimeihin. Tiimi-
jaolla tuetaan myös ennaltaehkäisevän lapsiperhesosiaalityön vahvistamista.  
Tammikuussa 2020 uudistuneen lastensuojelulain myötä sijoitettujen lasten perusoi-
keuksia on vahvistettu. Jälkihuolto-oikeus on nyt 25 -ikävuoteen saakka. Tämä tarkoit-
taa, että jälkihuollossa olevien nuorten määrä ja jälkihuollon kustannukset tulevat kas-
vamaan. Jälkihuollossa olevan nuoren asiakkuudesta vastaa sosiaalityöntekijä. Tämä 
muutos vaikuttaa lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärää lisäävästi. 
Hallitusohjelmassa säädetään asteittain kiristyvästä vähimmäishenkilöstömitoituksesta 
lastensuojeluun niin, että lastensuojelun asiakasmäärä on enintään 30 asiakasta / am-
mattilainen. Nykytilanteessa kahdella lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on noin 60 
asiakaslasta vastuullaan.  
 
Perhetyö  
Perhetyöhön on palkattu vuoden 2020 ajaksi kaksi määräaikaista perheohjaajaa perin-
törahoilla ostopalveluiden vähentämiseksi. Lisäksi vuodeksi on pilotoitu määräaikaisena 
ammatillinen tukihenkilö, joka on mahdollistanut palvelun siirron ostopalvelusta omaksi 
palveluksi kustannuksia alentaen.  
 
Tulevan talousarviovuoden aikana tavoitteena on perhetyön oman toiminnan ja palve-
lun kehittäminen sekä vakiinnuttaminen, vakinaistamalla määräaikaiset kaksi perheoh-
jaajaa sekä ammatillinen tukihenkilö ostopalveluiden sijaan. Perhetyön toiminnan kehit-
täminen ryhmätoiminnan osalta tukee sekä vertaistuen merkityksen nostoa asiakkaiden 
voimaantumisessa, että ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämistä osana perhekes-
kustoimintaa. Perhetyön toimintaan on saatu kesällä 2020 tilat Liuhtarin kiinteistöön, 
jossa on mahdollista järjestää sekä ryhmätoimintaa että avoimina aikoina lapsiperheille 
avointa perhekeskustoimintaa.  
 
Perhetyössä on aloitettu ennaltaehkäisevän perhetyön pilotointi, matalan kynnyksen 
palvelua kehittäen 1.4.2020 alkaen. Perhehoidon kasvu ja lastenvalvojan vahvistamien 
tapaamissopimusten lisääntyminen ovat tuoneet perhetyöhön uusia palvelutehtäviä. 
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Uudet palvelumuodot ovat vieneet perhetyön kapasiteettia ensisijaisesta perhetyöstä 
tuettujen ja valvottujen tapaamisten järjestämiseen.  
 
Neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun välistä vauvaperheisiin kohdistuvaa kotikäynti-
yhteistyötä jatketaan toimintavuonna 2021. Pilotin avulla yhteisen vauvakäynnin lisäksi 
mahdollistetaan perheelle 2 ilmaista kotipalvelun käyntiä.  

 
Aikuissosiaalityö  
Tulevan talousarviovuoden aikana tavoitteena on kehittää Lapuan työllisyyspalveluita 
ja jakaa vastuuta työllisyyspalveluiden hoidosta koko kaupungille. Kuntouttava työtoi-
minta on sosiaalipalvelua ja työllistämistä edistävää palvelua, mutta muut työllisyyspal-
veluiden osa-alueet ovat kunnan toimintaa. Työllisyysasioiden hoidosta vastaavan toi-
mikunnan lisäksi tavoitteena on nimetä työllisyyskoordinaattori ja käynnistää oma työ-
pajatoiminta  käynnistäminen ”rempparyhmällä”.  
 
Kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia lisäämällä, kuten rempparyhmä, voidaan 
vähentää kunnan jaetun työmarkkinatuen kustannuksia. Rempparyhmän toiminta vaatii 
ohjaajan, jonka palkkakustannukset irrotetaan rempparyhmän toiminnan tuomista 
säästöistä jaetun työmarkkinatuen kustannuksiin.  
 
Fokustuu- hanke toimii sosiaalikeskuksen tiloissa v. 2021, jonka tavoitteena on löytää 
työtä, opiskelupaikka tai työllistymisen väylä työvalmennuksen keinoin.  
 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 
Suunnitelmavuosien tavoitteena on lisätä lastensuojeluun sosiaalityöntekijän ja/tai so-
siaaliohjaajan virka. Nykyisellä resurssilla aktiivista perheen jälleen yhdistämistä tukeva 
työskentely on haasteellista. Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytoiminen ja sitoutta-
minen työyhteisöön vaatii, että Lapua sitoutuu hallitusohjelman mukaiseen asiakasmi-
toitukseen sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärässä.  
 
Asiakkuuden painopistettä siirrettäessä lapsiperhesosiaalityöhön tulee asiakasmäärä 
kasvamaan. Lapsiperhesosiaalityössä asiakkuudet voivat olla luonteeltaan niin lyhyt- 
kuin pitkäkestoisia. Laadukkaan palvelutarpeen arviointityöskentelyn ja erityistä tukea 
tarvitsevien lasten vastuutyöskentelyn vuoksi lapsiperhesosiaalityöhön tarvitaan yksi 
sosiaalityöntekijän virka lisää. Viran alkusijoituspaikkana perhekeskus palvelisi parhai-
ten ennaltaehkäisevän työskentelyn vahvistamista. 
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Tavoite Toimenpide/keino Mittari 
Lapsi- ja perhepalvelut / 
lastensuojelu    

Oman toiminnan rakenteelli-
nen kehittäminen 

Lapsiperhesosiaalityön ja lastensuojelun 
eriyttäminen, systeemiset tiimit lapsiper-
hesosiaalityöhön ja lastensuojeluun 

Asiakasmäärä: 
Shl 70 %, LS 30 % 

Lapsi- ja perhepalvelut / 
perhetyö 

  

Perhetyön oman toiminnan ja 
palvelun kehittäminen ja va-
kiinnuttaminen ostopalvelui-
den tarvetta vähentämällä 

Ostopalveluiden minimointi: 
 
Määräaikaisen ammatillisen tukihenkilön 
vakinaistaminen 
 
Kahden määräaikaisen perheohjaajaan 
vakinaistaminen  

Oma toiminta 95 %  
 
 
 

Aikuissosiaalityö   

Aikuissosiaalityö osana työlli-
syyspalveluiden kehittämistä  

Työllisyystoimikunnan perustaminen ja 
työllisyyskoordinaattorin nimeäminen  
 
Lisätään työtoimintapaikkoja kaupungin 
sisällä, yhteensä 20 paikkaa 

Perusturvan osuus 
30 % työtoiminta-
paikoista  

Kuntouttavan työtoiminnan 
kehittäminen 

Rempparyhmän käynnistäminen  
määräaikaisen ohjaajan palkkaamisella 
 (pilotti) 
 
 

15 kuntouttavan 
työtoimintapaikan 
lisäys, työmarkki-
natuen osuus vä-
henee vähintään 
60 000 € 

 
Tunnusluvut 

Lasten ja perheiden palvelut Tp 2019 Ta 2020 Ta 2021 

Ammatillisissa perhekodeissa olleiden lasten hoitopäivät 1 701 0 365 

Lastensuojelulaitosten hoitopäivät 3 800 4 000 4 000 

Perhehoidon hoitopäivät 5 764 5 800 7 000 

Sijais- ja tukiperheitä. lkm 37 50 50 

Lastensuojeluilmoitukset, lkm 472 520 500 

Sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset, lkm 30 100 50 

Lastensuojeluasiakkuudet, lkm 196 180 125 

Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet, lkm 119 100 200 

Sijoitukset, lkm 48 40 42 

Palvelutarpeen arvioinnit, lkm 80 100 180 

Lapsiperheiden kotipalvelu, perheitä 32 80 50 

Perhetyö ja tehostettu perhetyö, perheitä 56 70 75 

Käynnit vauvaperheisiin   100 

Ennaltaehkäisevä perhetyö   50 

Perheoikeudelliset palvelut    

Elatussopimukset 144 165 140 

Isyyden selvitykset 47 50 50 

Huolto- ja tapaamissopimukset, lkm 159 140 140 

Aikuissosiaalityö    

Täydentävä toimeentulotuki, lkm(myönt.) 93 120 120 

Ehkäisevä toimeentulotuki, lkm(myönt.) 75 100 100 

Aktivointisuunnitelmat 78 85 80 

Jaetulla työmarkkinatuella, lkm 257 220 220 

Kuntouttavan työtoiminnan päätökset 146 160 160 

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat, lkm 78 80 80 

Monialaisia työllistymissuunnitelmia, lkm, TYP 85 70 70 
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Kasvatus- ja perheneuvonta 
Palvelukuvaus / toiminta-ajatus 

 
Lakisääteisten kasvatus- ja perheneuvolapalvelujen lisäksi kasvatus- ja perheneuvon-
taan sisältyvät terveyskeskuksen psykologipalvelut, puheterapiapalvelut sekä kasva-
tus- ja perheneuvolan sosiaalityöntekijän palvelut.  
 
Tulevana talousarviovuonna tavoitteena on koko perheen kanssa työskentelyn lisäämi-
nen työparityöskentelyä hyödyntäen. Perheterapeuttisen työskentelyn osuutta lisätään 
ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työparityöskentelyssä perhetapaamissa. 
Pariterapian osuus lisää lapsiperheiden hyvinvointia. Pariterapian tavoitteena on pari-
suhdetyöskentely perheiden hyvinvoinnin tukemisessa sekä eroauttaminen huoltoriito-
jen ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.  
 

Tavoite Toimenpide/keino Mittari 

Painopiste terapiatyöskentelyssä Terapeuttisen työskentelyn lisääminen 
perhe- ja kasvatusneuvolassa 

Perheterapiat, 
määrä: 100 
Pariterapiat, määrä: 
50 

Painopistealueena alle 3-
vuotiaiden ohjautuminen puhete-
rapeutille 
 

Ohjaus ja yhteydenotto varhaisessa 
vaiheessa päivähoidosta/ neuvolasta/ 
kotoa  

Alle 3-vuotiaiden 
määrä asiakkaista 
50 %  

Tunnusluvut 
 Tp 2019 Ta 2020 Ta 2021 

Lapset, nuoret, perheet/ psykologityö, asiakkaita 176 230 220 

Aikuiset, perheet/ psykologityö, asiakkaita 218 270 270 

Perheneuvolan sosiaalityö, tapaamisia 114 220 120 

Opiskeluterveydenhuolto/psykologityö, käyntimäärät 133 190 190 

Terveyskeskuspsykologi /aikuisten ja perheiden käyntejä 379 430 380 

Puheterapiakäynnit 565 650 650 

 
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. 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 
Vammaispalvelut ovat sosiaalipalveluiden yksi laajimmista ja vaativimmista kokonai-
suuksista, ollen yli puolet koko sosiaalitoimen kustannuksista. Vuoden 2020 aikana 
vammaispalvelut ovat saaneet vahvistusta henkilöstöön, joka koostuu nyt sosiaalityön-
tekijästä, sosiaaliohjaajasta ja kuntoutusohjaajasta. Kolmikon työskentelyllä on ollut 
positiivinen vaikutus vammaispalveluiden kokonaisuuteen asiakasohjauksen ja neu-
vonnan sekä arviointityön kehittämisen myötä, jolla tulee olemaan myönteisiä kustan-
nusvaikutuksia.  
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Keväällä 2020 Osaamiskeskus Eskoo ilmoitti aloittavansa YT-neuvottelut ja niiden vai-
kutuksena sosiaaliasiamiestoiminta siirtyy SONet Botnian toiminnaksi 2021 vuoden 
alussa. Samanaikaisesti myös henkilökohtaisen avun toiminta loppuu Eskoossa. Hen-
kilökohtaisen avun palvelut uudelleenorganisoidaan toimintavuonna ns. isäntäkunta-
mallilla ja isäntäkuntana toimii Kuussote (Alavus). Henkilökohtaista apua koordinoi vas-
taava palveluohjaaja.  
 
Oman toiminnan ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen vammaispalveluissa 
nousee keskeiseksi teemaksi. Kuntoutusohjauksen osalta ostopalveluiden tarvetta vä-
hennettiin vuonna 2020 palkkaamalla määräaikainen kuntoutusohjaaja vuoden loppuun 
saakka. Oma kuntoutusohjaaja on pystynyt vastaamaan lisääntyvään varhais- ja au-
tismikuntoutusohjauksen sekä nepsy-valmennuksen tarpeeseen. Kuntoutusohjaajan 
toimi esitetään vakinaistettavaksi. Omalla kuntoutusohjauksella toteutuu palvelun oi-
kea-aikaisuus, kustannustehokkuus, tiivis yhteistyö ja konsultointi keskeisten toimijoi-
den kanssa, erityisesti tiedon välittyminen vammaispalveluihin oikea-aikaisesti.  
Liuhtarin kiinteistössä sijaitsevat nykyiset miesten työtoimintojen tilat kellarikerroksessa 
ovat käymässä ahtaiksi. Asiakasmäärä tulee kasvamaan lähivuosina. Tavoitteena on 
saada vapautuvista keskuskeittiön (Liuhtarin kiinteistö) tiloista miehille toimivammat ja 
käytännöllisemmät työtilat talousarviovuoden aikana. Työpajan käyttömahdollisuudet 
ko. tilaan tulevaisuudessa huomioidaan. 
 

 Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
  

Suunnitelmissa on erottaa vammaispalvelut, aikuissosiaalityö/päihde- ja mielenterveys-
työ omiksi kokonaisuuksiksi, omien lähiesimiesten johdolla.  
 

 Ikääntyneiden asiakkaiden määrän lisääntyminen tuo tullessaan enemmän avun ja tuen 
tarvetta, mihin tulee nyt kiinnittää huomiota henkilöstöresurssien riittävyyden kannalta, 
erityisesti Niittypuiston, kehitysvammaisten asuntolan yövalvonnan tarpeen ja toiminta-
keskuksen asiakaskunnan osalta. Yövalvontaa joudutaan lisäämään Niittypuiston asun-
tolassa asteittain asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

 
Tavoite Toimenpide/keino Mittari 

Vammaispalvelujen organisaa-
tiorakenteen selkiyttäminen 

Johtavan sosiaalityöntekijän viran 
perustaminen (pilotin vakinaistami-
nen) 
 

henkilöstön pysy-
vyys 100 % 
 
 

Kuntoutusohjauksen kehittämi-
nen omana toimintana (ostopal-
veluun varatuilla määrärahoilla) 

Ostopalveluiden minimointi: Kuntou-
tusohjaajan toimen vakinaistaminen 
(toimi täyttämättä) 

oma toiminta 95 
%  
 
 

Henkilökohtaisen avun järjestä-
misen uudelleenorganisointi  
 
 
 
 

Henkilökohtaista apua tarjotaan 
työnantajamallin, ostopalvelun (pal-
veluseteli) ja tuetun asumisen mallin 
mukaan 

 %-osuus eri mallin mu-

kaan järjestetyissä palveluis-

sa 

kustannusten 
vähentyminen 
170.000 €  
 

Niittypuiston asuntolan toiminnan 
uudelleenjärjestelyt 

Niittypuiston asuntolan asiakaspaikat 
täynnä  
 
Työaikojen uudelleen järjestely 

käyttöaste 100 % 
 
 
 

Jukantuvan toimintakeskuksen 
toimintojen kehittäminen eri 
asiakasryhmille 

Ryhmätoimintojen lisäys   tilojen käytön 
kasvu 50 %  
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Tunnusluvut 
 

 Tp 2019 Ta 2020 Ta 2021 

Työtoiminnan käynnit, toimintakeskus 2 926 3 200 3 500 

Työtoiminnan käynnit, avotyötoiminta 625 650 700 

Päivätoiminnan käynnit 1 118 1 250 1500 

Niittypuiston asuntolan käyttöpäivät 2 536 2 540 3270 

Niittypuiston asuntolan intervallipaikan 
käyttöpäivät 

 
0 

 
50 

 
0 

Henkilökohtaisen avun piirissä olevat 86 90 80 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen 
saajat 

 
302 

 
280 

 
260 

Omaishoidon tukea saaneet alle 65-
vuotiaat 

 
58 

 
60 

 
60 

Palvelusuunnitelmat 40 100 85 

Päihdetyön käyntikerrat 403+380 290 700 

Toivakka, hoitopäivät 1 812 1 800 2 000 

Psykiatrisen päivätoiminnan käynnit 594 600 620 

Kotikäynnit Toivakasta, mtt 16 50 80 

  
 

Vanhustyö 
 
Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on yksi tär-
keimpiä varautumistoimia ikääntyvässä Suomessa ja Lapualla. Vuodesta 2020 vuoteen 
2030  75 vuotta täyttäneiden lapualaisten määrän kasvuennuste on lähes 600 kunta-
laista. Ikäihmisten arjen sujuvuuteen ja kotona pärjäämiseen vaikuttaa suurelta osin se, 
kuinka hyvin Lapuan kaupunki tukee kuntalaisten hyvinvointia. Ikäystävällisen kunnan 
tunnusmerkkejä ovat mm. laadukas asuntopolitiikka, kulttuuri- liikunta- ja vapaa-ajan 
palvelut, koulutukset ja kurssit, järjestöjen ja yhdistysten tuki ja kaavoitus ja liikenne-
suunnittelu. 
 
Lähtökohtana ikäihmisten palveluille on, että lapualaisille ikäihmisille varmistetaan it-
semääräämisoikeutta kunnioittaen hyvä ja turvallinen vanhuus tukemalla heidän toimin-
takykyään, oma-aloitteisuuttaan ja osallistumistaan. Palvelutarjonta perustuu vaikutta-
viin monialaisiin palveluihin, jotka vastaavat ikäihmisten tarpeisiin ja muuttuvat tarpei-
den mukaan. Asiakastyön kirjaaminen on tärkeä osa hoiva- ja hoitotyötä. Laadukasta ja 
ajantasaista kirjaamista kehitetään kaikissa toimintayksiköissä. 
 
Ikäihmisten palveluissa kaikissa toiminnoissa kehitetään tiedolla johtamisen keinoja, 
mm. ottamalla käyttöön toimintaa ja sen vaikuttavuutta kuvaavia mittareita. RAI arvioin-
ti- ja seurantajärjestelmä on palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävä 
kansallinen, yhtenäinen järjestelmä, joka on Lapualla ollut käytössä lähes 20 vuotta. 
Erityisesti asumisyksiköissä on järjestelmää hyödynnetty systemaattisesti. RAI:n käyttö 
tulee säännöksenä Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so-
siaali- ja terveyspalveluista annettuun lakiin 1.10.2020 alkaen. RAI-järjestelmän tavoit-
teena on saada vertailukelpoista tietoa iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeista ja palve-
luista sekä vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta palveluissa.  
 

Keskitetty asiakasohjausyksikkö 
Palvelukuvaus / toiminta-ajatus 

 
Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen tehtävänä on tarjota ikäihmisille ja heidän lä-
heisilleen tasapuoliset mahdollisuudet saada ohjausta ja neuvontaa itseään askarrutta-
vissa arjen asioissa. Jos asiakkaan tarve sitä edellyttää, asiakasohjausyksikön työnteki-
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jät tekevät palvelutarpeen arvioinnin yhteneväisiä mittareita ja arviointimenetelmiä käyt-
täen. Arvioinnin tulosten pohjalta laaditaan asiakassuunnitelma ja ohjataan asiakas hä-
nen tilanteeseensa soveltuvien palveluiden piiriin sekä tehdään tarvittavat päätökset. 
Asiakasohjausyksikön henkilöstö toimii verkostomaisesti yhteistyössä eri alojen ammat-
tilaisten ja muiden tahojen kanssa. Hopearinteellä sijaitsevassa asiakasohjausyksikössä 
työskentelee kaksi palveluohjaajaa ja fysioterapeutti. 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 
Asiakasohjausyksikköä kehitetään edelleen asiakaslähtöiseen ja tasapuoliseen asia-
kas- ja palveluohjaukseen. Hyvinvointitarkastukset ja hyvinvointipäivä järjestetään 75 
vuotta täyttäville. RAI-järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa entistä laaja-alaisemman 
arvioinnin asiakkaan palvelutarpeiden kokonaistilanteesta ja tiedon siirtymisen palvelu-
toiminnan eri vaiheissa toimijalta toiselle. Vertaisarviointien tekeminen mahdollistuu, 
kun samaa järjestelmää käytetään Etelä-Pohjanmaan alueella. Tavoitteena asiakasoh-
jaustoiminnassa on lisätä ikäihmisten palvelutietoutta ja toimia aktiivisesti mahdolli-
simman monipuolisen palvelutarjonnan kehittämisessä ikääntyville kuntalaisille. 
Asiakas- ja palveluohjauksen henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä myös järjestöjen, 
seurakuntien ja yhdistysten kanssa. Mm. Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen Kortte-
leihin kulttuuria -hanke jatkaa toimintaansa Lapualla vuonna 2021. Hankkeen tavoit-
teena on ikäihmisille suunnattujen ryhmätoimintojen kehittäminen tukemaan heidän 
psykososiaalista hyvinvointiaan.  
 
Voimaa vanhuuteen -hankkeessa yhtenä painopisteenä on kaatumisriskien ennaltaeh-
käisy, jossa yhteistyötä tehdään sekä kansalaisopiston, liikuntatoimen että aikuisten 
terveysneuvonnan ja lääkärin vastaanottohenkilöstön kanssa. Toinen keskeinen asia 
Voimaa vanhuuteen -hankkeessa on vertaisvetureiden kouluttaminen, joka lisää ikäih-
misten terveysliikunnan ohjaajien määrää. Tämän toiminnan kautta tavoitteena on in-
nostaa yhä uusia ikääntyviä oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja kohentamiseen. 
 

Tunnusluvut 
 

 Tp 2019 Ta 2020 Ta 2021 

Hyvinvointipäivät, osallistujat 42 45 45 

Kotikäynteinä annettu palveluohjaus ja neuvonta  376 270 360 

 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 
Jatketaan ikäihmisten ohjauksen ja neuvonnan menetelmien kehittämistä vastaamaan 
kuntalaisten tarpeita monipuolisesti, moniammatillisesti ja hyödyntäen yhteistyötä eri 
tahojen kuten yhdistysten ja seurakuntien kanssa. Maakuntatason yhteistyössä tullaan 
toimimaan aktiivisesti RAI-järjestelmän hyödyntämisessä asiakasohjauspalveluissa. 
Uusia sähköisiä järjestelmiä kartoitetaan ja otetaan käyttöön tarpeiden mukaan.   
 

Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut 
Palvelukuvaus / toiminta-ajatus 

 
Kotona asumista tukevia palveluja ovat mm. kuljetuspalvelu, ateriapalvelu, turvalaite-
palvelu, omaishoidontuki, kotihoito, muistineuvola ja kuntouttava lyhytaikaishoito. Muis-
tineuvolan palvelut toteutetaan terveyspalveluiden vastuualueella. Kuntouttava lyhytai-
kaishoito kotona asuville kuvataan kohdassa asumispalvelut. 
 
Kotihoidon tukipalvelut: kuljetuspalvelu, ateriapalvelu ja turvalaitepalvelu 
Ikäihmisten kuljetuspalvelu toteutuu pääosin palveluliikenteen kautta. Lapuan kaupun-
gilla on kaksi palveluautoa, jotka toimivat kutsuohjattuna palveluna arkipäivisin. Palvelu-
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liikennettä voivat käyttää sitä tarvitsevat ilman erillistä päätöstä. Tietyin edellytyksin kul-
jetuspalvelupäätöksen saaneet asiakkaat voivat käyttää taksipalveluita kuljetustarpei-
siinsa. 
 
Kotiin kuljetettavia ateriapalveluita tarjotaan matalalla kynnyksellä lapualaisille. Tilauk-
set tehdään asiakasohjausyksikön kautta ja ruoka tehdään Lapuan kaupungin ruoka-
palveluyksikössä. Aterioiden kotiin kuljetus on järjestetty arkipäivisin. Osa kaupunkilai-
sista ostaa kotiaterioita alueen ruokapalveluyrittäjiltä suoraan.   
 
Kotona asumisen turvaksi on saatavissa vuokralaitteina turvaranneke, paikantava tur-
varanneke, ulko-ovihälytin ja palovaroitin. Lapuan kaupunki on kilpailuttanut turvalaite-
toimittajan.  
 
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 omaishoitajalle maksettavan 
hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat muut palvelut. 
 
Omaishoitajat ovat merkittävä voimavara Lapuan kaupungin palvelujärjestelmässä. 
Omaishoitajien tukemisen palvelumuotoja kehitetään, mm. Lapuan Sedun lähihoitaja-
opiskelijaryhmien kanssa tehtävän yhteistyön keinoin. Säännöllinen yhteydenpito 
omaishoitajiin on tärkeää. 
 
Omaishoitajien lakisääteiset vapaat järjestetään ensisijaisesti kaupungin omissa yksi-
köissä tai toimeksiantosopimuksella omaishoidon sijaisjärjestelyin. Omaishoitoperhei-
den vapaapäivien turvaamisen yksi palvelumuoto jatkossa on perhehoito. 
 
Kotihoito 
Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia kotipalveluja ja tervey-
denhuoltolain tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Kotihoitopalvelut on suunnattu yli 18-
vuotiaille kuntalaisille ja kotisairaanhoidon osalta kaiken ikäisille kuntalaisille. Kotihoito 
toimii Lapualla ympärivuorokautisesti vastaten myös asiakkaiden turvalaitehälytyksiin. 
Kotihoidon palveluiden kriteerit hyväksyttiin Lapuan perusturvalautakunnassa ja ovat 
voimassa 1.6.2020 alkaen. 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 
Ikäihmisten päivätoiminnan ostopalvelutoiminnalle on kehitetty palvelusetelikriteerit joi-
tain vuosia sitten, mutta yritystoimintaa ei tähän palveluun ole syntynyt. Vuoden 2021 
aikana tehdään suunnitelma päivätoiminnan järjestämiseksi asiakkaille, jotka hyötyisi-
vät palvelusta ja joiden kotona asumista tämä palvelu tukisi.  
 
Omaishoitopalveluiden kehittäminen kokonaisvaltaisesti on yksi kotona asumista tuke-
vien palveluiden painopistealue. Sekä omaishoitajuuden tunnistamiseen että omaishoi-
toperheiden tukemiseen monimuotoisesti tehdään toimenpiteitä.  
 
Kotihoidon kehittämisen osalta tehdään pitkäjänteistä työtä vaikuttavuuden, laadun ja 
tuottavuuden lisäämiseksi. Kotona toteutuva kuntoutus eri muodoissaan on toiminnan 
kehittämisen painopiste. Koko henkilöstön ja kotikuntoutustiimin toiminnassa asiakkaan 
kuntoutustarpeen tunnistaminen ja toimenpiteet toimintakyvyn palauttamiseksi ja ylläpi-
tämiseksi ovat keskiössä.  
 
Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään asiakaskäyntien optimoinnin osalta 
sekä uusien teknologisten järjestelmien hyödyntämiseksi kotihoidossa. Optimoinnin 
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avulla ohjataan työntekijöiden liikkumista asiakaskohteiden välillä siten, että matka-
aikoja ja -kilometrejä tulee mahdollisimman vähän ja asiakkaan saama työaika lisään-
tyy.  
 
Teknologiaratkaisuilla tavoitellaan asiakkaista saatavan tiedon lisäämistä ja siten pal-
veluiden kohdentamista oikea-aikaisesti ja riittävillä palveluilla. Vuoden 2021 aikana 
aloitetaan kotihoidon etäpalvelut hyödyntämällä uusia teknologisia ratkaisuja. 
Marraskuussa 2020 varmistui Saarenpään palvelukoti ry:n toiminnan siirto Lapuan 
kaupungin palvelutoiminnaksi. Saarenpääkodin toiminta siirtyy osaksi kotihoitopalvelui-
ta ja kodeissa asuvien asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen on painopistealuee-
na.  
 
Kotihoidon palvelusetelitoiminnan valmistelua myös aloitellaan. Palveluseteli mahdollis-
taa asiakkaiden valinnanvapauden lisääntymisen. Palvelu vastaa sisällöltään julkisesti 
tuotettua palvelua ja perustuu palvelutarpeen arviointiin. 
 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 
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. 
 
Tavoite Toimenpide/keino Mittari 

Kotihoidon asiak-
kaan kokonaisval-
tainen hoito 

Vastuuhoitaja nimetty säännöllisen palve-
lun asiakkailla.  
 
Asiakassuunnitelma on ajantasainen 
säännöllisen palvelun asiakkailla  
 
Tehostetun kotikuntoutusjakson toteutu-
minen 30 asiakkaalle.  
 
 
Asiakas/omaiskyselyn toteuttaminen 

100 % säännöllisen pal-
velun asiakkailla on vas-
tuuhoitaja ja asiakas-
suunnitelma  
 
 
Kotikuntoutusjakso on 
toteutunut 30 asiakkaalle 
(100%) 
 
100 %, ja toteutettu 
v.2021 aikana 

Kotihoidon palve-
lusetelin käyt-
töönotto 

Valmistellaan kotihoidon palvelusetelin 
toimintaohje ja kriteerit vuoden 2021  
aikana 

Toimintaohje ja kriteerit 
tehty ja palvelusetelin 
käyttöönotosta päätös. 

Kinestetiikan juur-
ruttaminen hoito-
työhön 

Hoitohenkilökunnan osaaminen kinestetii-
kan käytössä on vahvistunut. 

Vähintään 50 % hoito-
henkilöstöstä käynyt 
kurssin v. 2021 aikana. 

Henkilöstöresurs-
sien joustava ja 
kustannus- teho-
kas käyttö  

Työnkierto 
varahenkilöstön käyttö on tehostunut 
autonominen työvuorosuunnittelu 
 

Työnkiertoa toteutettu, 
määrä  
varahenkilöstö käytössä 
100% 

 
Tunnusluvut 

 Tp 2019 Ta 2020 Ta 2021 

Kotihoidon kaikki käynnit 60 678 56 848 61 000 

Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit/vuosi 22 758  23 000 24 000 

Tukipalveluasiakkaiden määrä 397 360 400 

Omaishoidon tuen saajat, lkm 103 100 100 
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Asumispalvelut 
 
Palvelukuvaus / toiminta-ajatus 

 
Ikäihmisten asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja 
ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja /tai sosiaalista toimintakyvyn alenemista 
niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotihoidon palvelujen turvin. Kotona 
asumista tuetaan kuntouttavan lyhytaikaishoidon yksiköiden tilapäisjaksoilla. Pysyvän 
paikan tarvitseva jättää hakemuksen SAS-työryhmän käsiteltäväksi. Myönteisen pää-
töksen saaneet asuvat tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Uutena asumispalve-
luiden muotona aloitetaan perhehoito.  
 
Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa on 
säädetty laki, joka tulee voimaan 1.10.2020. Henkilöstömitoituksen on oltava siirtymä-
ajan (päättyy 1.4.2023) jälkeen vähintään 0.7 työntekijää asukasta kohti.  
 
Valtakunnallisen laatusuosituksen mukaan Lapualla on tarve asumispalvelupaikkojen  
vähentämiselle. Talousarviovuoden 2021 aikana tavoitteena on 14 asumispaikan vä-
hennys (7 oman toiminnan paikkaa ja 7 ostopalvelupaikkaa). Myös talousarvion tiukka 
raami edellyttää palvelurakennemuutosta ikäihmisten palvelualueella. Palveluasuminen 
poistuu palveluvalikosta Saarenpääkodin siirtyessä kotihoidon palveluiden piiriin.  
 
Kuntouttava lyhytaikaishoito 
Kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa tarjoaa 14-paikkainen Päivärinteen yksikkö Liuhtarin 
kiinteistössä ja 15-paikkainen Matintupa Hopearinteen palvelutalossa eli yhteensä 29 
paikkaa on käytettävissä.  
 
Kuntouttavalla lyhytaikaishoidolla ylläpidetään ja parannetaan ikäihmisten toimintaky-
kyä. Säännölliset vuorohoitojaksot sisältävät hyvän perushoidon lisäksi kuntouttavia 
toimenpiteitä sekä lääkehoidon, terveydentilan ja ravitsemuksen seurannan. Kuntoutta-
va lyhytaikaishoito turvaa ikäihmisen kotona asumisen mahdollisuuden pidempään joko 
muiden palveluiden tukemana tai omaishoitajan turvin.  
 
Omaishoitajien lakisääteisten vapaiden ja lomien aikana järjestetään hoidettaville kun-
touttavaa vuorohoitoa näissä yksikössä. Lyhytaikaishoito tukee omaishoitajien jaksa-
mista ja tarjoaa hoidettavalle kuntoutusjaksot säännöllisesti. Jakson aikana kuntoutus 
ja yleiskunnon ylläpitäminen ovat tärkeitä painopisteitä kotona asumisen jatkumisen 
kannalta. Sairauksiin liittyviä lääketieteellisiä ongelmia hoidetaan yhteistyössä terveys-
keskuksen vastaanottopalveluiden, akuutti- ja kuntoutusosaston ja muistineuvolan 
kanssa. 
 
Perhehoito 
Perhehoito on ikäihmisten ympäri - tai osavuorokautista hoivaa ja huolenpitoa perhe-
hoitajan kodissa tai ikäihmisen kotona. Perhehoito voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. 
Lyhytaikainen perhehoito antaa esimerkiksi 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. Jatkuvaa 
perhehoitoa on mahdollista saada, jos asiakkaan toimintakykyä heikentää mm. muistiin 
vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne, mutta asiakas ei tar-
vitse kuitenkaan ympärivuorokautista hoivaa. 
 
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 
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sovitaan muun muassa hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta sekä perhehoitajan muusta 
tuesta, kuten täydennyskoulutuksesta ja vapaiden järjestämisestä. Perhehoidon toimin-
taohje on hyväksytty Lapuan perusturvalautakunnassa vuonna 2020 ja toimintaa käyn-
nistetään talvikaudella 2020 - 2021. 
 
Tehostettu palveluasuminen 
Tehostetun palveluasumisen yksiköt Lapualla ovat Hopearinteen yksiköt Eevankoti, Il-
lansini ja Hopeapaju, joissa on kussakin 15 asukaspaikkaa, Jokilinnun neljä yksikköä 
Kultaniitty, Niittyvilla, Isuntupa ja Paapantupa, joissa on kussakin 15 asukaspaikkaa 
sekä Niittypuisto, jossa on 14 asukaspaikkaa. Lisäksi tehostettua asumispalvelua oste-
taan yhdestä yksityisestä asumisyksiköstä. 
 
Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan kodinomaista asumismuotoa, jossa on 
henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Jokaisella asukkaalla on oma huone ja siihen liitty-
vä hygieniatila. Asiakkaat ovat ikääntyneitä, joilla on monia pitkäaikaissairauksia sekä 
eriasteista toimintakyvyn heikkenemistä ja niistä aiheutuvaa huolenpidon, tuen ja hoi-
don tarvetta, eikä itsenäinen asuminen omassa kodissa enää onnistu tai ei ole tarkoi-
tuksenmukaista. Asumispalveluyksikön arjessa tuetaan asukkaiden omatoimisuutta 
omien voimavarojen mukaisesti ja luodaan kodinomainen, turvallinen asumisympäristö, 
jossa asukkaat säilyttävät yksityisyytensä, itsemääräämisoikeutensa sekä oman elä-
mäntyylinsä. Asukkaiden voimavaroja ja toimintakykyä arvioidaan puolivuosittain RAI-
järjestelmällä, jonka mittaritulosten pohjalta laaditaan asukkaalle hoito- ja palvelusuun-
nitelma.  
 
Tavoitteena on, että ikäihminen saa asua kodinomaisessa yksikössä elämänsä lop-
puun saakka. Tämä edellyttää oman henkilökunnan osaamisen lisäämistä ja ammatti-
taitoisen henkilökunnan liikkumista yksiköistä toiseen. 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 
Tehostetun palveluasumisen yksiköissä tuetaan edelleen asukkaiden kokonaisvaltaista 
hyvinvointia. Asukkaita aktivoidaan päivittäin toteutuvilla toimintatuokioilla ja ulkoilun 
avulla.  
 
Hyvin toimivaa yhteistyötä jatketaan tiiviisti kansalaisopiston, kulttuuritoimen ja eri seu-
rakuntien sekä järjestöjen kanssa. Heidän tarjoamansa harrastustoiminta ja tapahtumat 
tuovat kaivattua virkistystä asumispalveluyksiköiden arkeen. 
 
Ikäihmisten asumispalveluissa on tavoitteena toimia avoimesti, eettisesti ja luottamusta 
herättäen. Toiminnan laatua arvioidaan säännöllisesti ja panostetaan laadun seuranta-
menetelmien luotettavuuteen ja toimivuuteen. Toiminta on avointa ja julkista ja perus-
tuu lakisääteiseen omavalvontaan. Toimintaa kehitetään ja arvioidaan saadun palaut-
teen sekä RAI-järjestelmällä kerätyn säännöllisen arviointi- ja vertailutiedon avulla.  
Suullista palautetta kerätään jatkuvasti jokapäiväisessä toiminnassa. Lisäksi keskuste-
luja käydään säännöllisesti mm. asukasneuvostoissa. Jokaisessa asumispalveluyksi-
kössä on palautelaatikko kirjallisia palautteita varten. Asiakaspalautetta kerätään mää-
räajoin ja sieltä poimitaan arjen työn kehittämistarpeita. 
 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 
Henkilöstömitoitusta koskevan lain edellyttämät toimenpiteet tulee huomioida. Vuoden 
2022 alusta hoitoon osallistuvan henkilöstön määrä tulee olla 0,6 työntekijää asukasta 
kohti ja 1.4.2023 alkaen vähintään 0,7 työntekijää. Nykyisellä asukaspaikkamäärällä 
tämä edellyttää noin 17 työntekijän lisäystarvetta.  
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Asiakkaiden tarpeista lähtevän palvelutoiminnan kehittämistä jatketaan mm. perhehoi-
topalvelun vakiinnuttamisella. Kuntouttavien lyhytaikaishoitopaikkojen määrää lisätään 
ja toimintatapojen arviointia jatketaan. Alueellisessa RAI-yhteistyössä toimitaan aktiivi-
sesti.   

 
Tavoite Toimenpide/keino Mittari 

Hoidon laadun oma-
ehtoinen seuranta 
(omavalvonta) 

Asukasneuvoston kokouksissa kuullaan 
asukkaiden toiveita ja palautetta.  
 
Omahoitaja-aika toteutuu säännöllisesti.  
 
Omaiskysely – siitä nousevat kehittämistee-
mat vaikuttavat palvelutoiminnan kehittämi-
seen. 
 
RAI-laadunhallinnan tulokset: 
1) Asukkaan saama kuntoutus 
2) Monilääkitys 
3) Kaatumiset 

Toteutuu väh. 4 krt/v. 
 
 
Aika väh. 1½ tuntia/3 
vkon työvuorojakso. 
Omaiskysely on toteutet-
tu. 
 
 
1)väh. 15 min./pv, 3 päi-
vänä viikossa 
2)asukkaista max 40 % 
on enemmän kuin 9 lää-
kettä 
3)max 10 % asukkaista 
kaatuminen 30 vrk ennen 
RAI- arviointia.  

Osaavan henkilöstön 
joustava ja kustan-
nustehokas käyttö 

Kehitetään toimintatapoja, joilla saadaan 
resurssit tehokkaaseen käyttöön. 
Vetovoimatekijöiden esiintuonti rekrytoinnissa 

Työnkierto toteutunut, 
määrä  varahenkilöstön 
käyttö100%, työvuorot 
toteutuvat optimaalisesti. 

Kinestetiikan juurrut-
taminen hoitotyöhon 

Hoitohenkilökunnan osaaminen kinestetiikan 
käytössä on vahvistunut. 

Vähintään 50% hoitohen-
kilöstöstä käynyt kurssin 
v. 2021 aikana. 

14 tehostetun palve-
luasumisen paikan 
vähennys 

Kotihoidon, kotikuntoutuksen ja vuorohoidon 
vahvistaminen 
 
Omaishoidon tukimuotojen lisäys 

7 oman ja 7 ostopalvelu-
paikan vähennys  

 
Tunnusluvut 

 Tp 2019 Ta 2020 Ta 2021 

Tehostettu palveluasuminen, oma tuotanto 
  hoitopäivät 
  asiakkaat vuoden aikana 

 
 

43 131 
148 

 
 

43 000 
134 

 
 

42 000 
150 

Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelut 
  hoitopäivät 
  asiakkaat vuoden aikana 

 
9 822 

33 

 
9 500 

26 

 
9 200 

32  

Lyhytaikaishoidon/intervallihoidon hoitopäivät (oma 
tuotanto) / asiakkaat vuoden aikana 

9 814 
192 

10 000 
180 

10 000 
185 

 
TERVEYSPALVELUT 
 
Akuutti- ja kuntoutusosasto sekä kotisairaala 
 
Palvelukuvaus / toiminta-ajatus 

 
Akuutti- ja kuntoutusosaston toiminnan tavoitteena on laadukas moniammatillinen ja 
asiakaslähtöinen potilaan hoito akuutissa tilanteessa ja sen jälkeisessä osastokuntou-
tuksessa. Osaston yhteydessä toimii kotisairaala. Kotisairaala tarjoaa kotona toteutet-
tavaa sairaalatasoista hoitoa, joka on vaihtoehto osastohoidolle. Kotisairaalahoidolla 
voidaan välttää osastohoito kokonaan tai lyhentää osastojaksoa. Palliatiivisten potilai-



75 
 

den hoitoa koordinoidaan kotisairaalan ja akuutti- ja kuntoutusosaston yhteistyönä. 
Osastolla järjestetään myös päihdepotilaiden osastokatkohoitoja. 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 
Akuutti- ja kuntoutusosastolla tullaan jatkamaan toimintojen tarkastelua ja laadun pa-
rantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tämä vaatii yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 
Toiminnan pääpainopiste on potilaan akuutissa hoidossa sekä sen jälkeisessä suunni-
telmallisessa kuntoutuksessa. 
 
Yksikön yhteydessä toimiva kotisairaalan toiminta on aloitettu vuonna 2020 pilottikokei-
luna. Kokeilu on osoittanut kotisairaalan tarpeellisuuden ja siksi vuonna 2021 on tärke-
ää vakiinnuttaa sen toiminta. Kotisairaalan toiminnan tavoitteena on hallita osaston 
kuormitusta, lyhentää ja vähentää osastopäivien tarvetta sekä nopeuttaa potilaiden siir-
toa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon.  
 
Talousarvioraamin mukaisen toiminnan saavuttamiseksi kotisairaalaan esitetty koordi-
noiva sairaanhoitajan toimi on jätetty täyttämättä. Osaston nykyisellä henkilöstömääräl-
lä kotisairaalaa voidaan toteuttaa, mikäli osaston paikkalukua alennetaan 25 potilas-
paikkaan. Henkilöstöresurssi ei kuitenkaan mahdollista paikkamäärän nostamista 
akuuttitilanteissa.  
 
Talousarviovuotena jatketaan palliatiivisen hoidon sekä osastokuntoutuksen kehittämis-
tä yhä asiakaslähtöisemmäksi moniammatillisella ja kuntouttavalla työotteella. Tämä 
vaatii yhteistyön tehostamista eri toimijoiden kanssa, kuten kotihoidon, asumispalvelu-
yksiköiden ja seurakunnan kanssa. 
 
Akuutti- ja kuntoutusosasto toimii tarvittaessa myös pandemiayksikkönä. Vuonna 2020 
oli tavoitteena toteuttaa osastolla wc- ja suihkutilasaneeraus. Koronaepidemian vuoksi 
saneeraus on siirretty vuodelle 2021. Saneerausta varten on suunnitelmat laadittu ja 
toteutusajankohdasta sovittu teknisen toimen kanssa.  
 
Terveyspalveluissa yhteiseksi teemaksi nostetaan vuonna 2021 kirjaamisen, raportoin-
nin ja tilastoinnin parantaminen. Tämä on tiedonkulun ja kustannusten seurannan kan-
nalta keskeistä.  
 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukaiset toimenpidetarpeet. 

 
Tavoite Toimenpide/keino Mittari 

Kotisairaalan toimin-

nan vakinaistaminen 

Työnjaon selkeyttäminen ja toiminta-

käytäntöjen luominen osaston, vas-

taanoton, kotihoidon, erikoissairaan-

hoidon ja asumispalveluyksiköiden 

kanssa.  

 

 

Osaston hoitopäivien määrä 

7500/vuosi 

 

Osaston potilaspaikkaluku 25 

 

Osaston käyttöaste 85 % 

 

Kotisairaalan asiakasmäärä 

300/vuosi 

 

Kotisairaalan käyntimäärät 

2700/vuosi 

 

Sakkopäivät 0 

Palliatiivisen hoidon ja 

saattohoidon toteutta-

minen kotiin 

Palliatiivisten ensikäyntien toteutta-

minen ja suunnitelmien laatiminen 

 

Potilasmäärä 

Käyntimäärät 

Suunnitelmamäärät 
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Saattohoitopotilaiden kotihoidon 

mahdollistaminen 

 kotikäynnit/vuosi 

 

Saattohoitopotilaiden määrä/ 

kotikäynnit/vuosi 

Raportoinnin ja kirjaa-

misen parantaminen 

Raportoinnille ja kirjaamiselle laadittu 

strukturoitu rakenne 

 

kyllä/ei 

 
 
Tunnusluvut  
 

Akuutti- ja kuntoutusosasto Tp 2019 Ta 2020 Ta 2021 

Hoitopäivät 9 850 7 700 7500 

Paikkaluku 28-32 25-26 25 

Käyttöaste 87 82 85 

Keskim. hoitoaika pv 9 8 7 

Sisäänkirjoitetut 1010 700 700 

Uloskirjoitetut 1017 700 700 

Jatkohoitoon (ikäihmisten palvelualue) siir-

tyneet 

 25 25 

Kotisairaalan asiakasmäärä  250 300 

Kotisairaalakäynnit yhteensä  2500 2700 

    

Laatumittarit    

Potilastyytyväisyyskysely/Qpro hyvä kiitettävä kiitettävä 

Sakkopäivät  0 0 

HaiPro ei laskettu 12 10 

 
 
 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 se-
kä kolmannen sektorin kanssa. Toimintaa suunnataan lisääntyvästi ennalta ehkäisevien 
palveluiden tuottamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen Lapuan kaupungin 
strategian – Onnen reseptin – tavoitteiden mukaisesti.  
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 
Talousarviovuoden 2021 keskeisenä tavoitteena oli uuden terveydenhoitajan (diabe-
teshoitaja) toimen perustaminen, mutta toimen täyttämisestä jouduttiin luopumaan tiu-
kan talousarvioraamin takia. Tällä hetkellä diabetesasiakkaiden hoitoon on osoitettuna 
vain yhden kokoaikaisen terveydenhoitajan työpanos n. 1500 asiakkaan hoitamiseen, 
vaikka suosituksen mukaan perusterveydenhuollossa tulee olla yksi kokopäiväinen 
diabeteshoitaja 300-400 diabetesasiakasta kohti. Viimeisten vuosien aikana diabe-
tesasiakkaiden määrä on lisääntynyt keskimäärin 50 asiakkaalla vuodessa. Tämä vaatii 
toimintojen uudelleenorganisointia.  
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Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt, jon-
ka vuoksi psykiatrisen sairaanhoitajan (merkkari) palvelujen laajentaminen ja erilaisten 
psykososiaalisen tukimuotojen suunnitelmallinen vahvistaminen on tärkeää. Edellä 
mainitut toiminnot siirtävät painopistettä ennalta ehkäisevään työhön ja tuovat pitkällä 
aikavälillä säästöjä.  
 
Talousarviovuonna kaikilla avoterveydenhuollon sektoreilla toiminnan tavoitteita ovat 
myös ennalta ehkäisevän työn, moniammatillisen/monialaisen yhteistyön kehittäminen, 
sekä elintapaohjauksen kehittämisen jatkaminen eri toimijoiden kanssa. 
 
Avoterveydenhuolto osallistuu raportoinnin ja tilastoinnin kehittämistyöhön yhdessä 
muiden terveyspalveluiden kanssa. Sähköisten ajanvarauspalvelujen kehittämistä jat-
ketaan laajentamalla Hyviksen kautta tehtävät ajanvarukset koskemaan myös perhe-
suunnitteluneuvolan palveluita. Myös tekstiviestimuistutus otetaan käyttöön soveltuvilta 
osin. 

 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 
Toimintaa kehitetään entistä enemmän ennalta ehkäisevään ja terveyttä edistävään 
sekä moniammatillisen yhteistyön toimintaan päin. Korostetaan koulutuksen ja koko-
naisvaltaisen jatkuvan oppimisen merkitystä. Lisätään sähköisten asiointikanavien 
käyttöä niissä toiminnoissa, joissa se on mahdollista. 
 
Sote-linjaukset vaikuttavat suunnitelmavuosien linjauksiin. 

 
Tavoite Toimenpide/keino Mittari 

Diabetestyön resurs-
sien lisäys 

Uusi diabeteshoitajan toimi / työnjaon keinoin 
lisäresurssien osoitus diabetestyöhön  
 
Diabetestyöryhmätoiminnan aloittaminen 

kyllä / ei 

Mielenterveyspalvelu-
jen lisääminen Psykiatrisen sairaanhoitajan (merkkarin) työ-

panoksen lisääminen koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollossa 

yläkoulu 1 pv/vk 
 
Opiskeluterveydenhuol-
to 2pv/vk 

Elintapaohjauksen 
kehittäminen 
 
 
 

Monialaisen elintapaohjaus -toimintamallin 
luominen ja käyttöönotto 
 
Elintaparyhmien käynnistäminen 

 
kyllä/ei 
 
 
2 ryhmää/vuosi 

Sähköisten palvelujen 
lisääminen. 
Raportoinnin ja tilas-
toinnin kehittäminen 

Sähköisen ajanvarauksen laajentaminen 
perhesuunnitteluneuvolaan 
 
 
Raportoinnille ja kirjaamiselle on laadittu 
strukturoitu rakenne 

kyllä/ei 
 
 
 
kyllä/ei 

 
Tunnusluvut  
 

Avoterveydenhuolto Tp 2019 Ta 2020 Ta 2021 

käynnit yhteensä 22 344 25 000 25 000  

Äitiysneuvolakäynnit,  
kotikäynnit. 

1 808 
0 

2 100 
150 

2000 
120 

Perhesuunnitteluneuvolakäynnit 
josta alle 25 v. käynnit 

1 125 1100 
390 

1200 
450 

Lastenneuvolakäynnit,  3 845 4200 4200 
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kotikäynnit, 
joista monialaisia kotikäyntejä 

128 160 
140 

150 
100 

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

5 279 
43* 

5 500 
60 
50 

5400 
90 
70 

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

1 837** 
 

64* 

2 300 
 

90 
60 

2200 
 

90 
60 

Muut neuvolakäynnit, joista diabeteskäyntejä 4 959/1900 5 800      5900 /2100 

Kausi-influenssarokotukset 2 728 3 000 3000 

Työnhakijoiden terveystarkastukset 52 70 70 

Omais- ja perhehoitajien terveystarkastukset 3 20 10 

 
Covid-19 pandemian vuoksi toimintavuoden 2020 tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia, joten tunnusluvut määritelty 
2020 toimintasuunnitelman pohjalta. 
Taulukossa olevat tunnusluvut on poimittu Exreport –ohjelman avulla. Tunnusluvuissa on mukana vain käynnit. Lukui-
hin eivät sisälly puhelut, työryhmät, kirjalliset tehtävät tms.  

 
Fysioterapia  
 
Palvelukuvaus / toiminta-ajatus 

 
Fysioterapiapalveluissa keskitytään peruspalveluiden tarjoamiseen kohderyhmänä lap-
set, nuoret, aikuiset sekä ikääntyneet. Fysioterapiapalveluita toteutetaan yksilöllisesti ja 
ryhmissä avovastaanotolla sekä akuutti- ja kuntoutusosastolla. 
 
Osastokuntoutukseen kuuluu lääkärin, hoitajien ja fysioterapeutin kirjaama henkilökoh-
tainen suunnitelma sisältäen muun muassa kuntoutumisen tavoitteet ja siirtymisvai-
heessa arvion mahdollisesta kotikuntoutustarpeesta. Suunnitelmallisen kuntoutuksen 
tarkoituksena on lisätä toimintakykyä ja omatoimisuutta kuntoutujan omat lähtökohdat 
huomioiden.  
 
Fysioterapian avovastaanotolla arvioidaan ja kartoitetaan toiminta- ja työkykyä, toteute-
taan terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta, terapeuttista harjoittelua sekä ma-
nuaalista ja fysikaalista terapiaa. 
 
Lisäksi palveluun kuuluvat fysioterapeutin suoravastaanotto, apuvälintarpeen arvioinnit 
ja lainaukset sekä kompressiosukkien mittaukset ja tilaukset sekä veteraanikuntoutus. 
Toimintaterapian lisäksi ostopalveluihin kuuluvat lasten vaativa fysioterapia, lymfatera-
pia, ratsastusterapia sekä uroterapia.  
 
Toiminta-ajatuksena on kannustaa asiakasta ottamaan vastuuta omasta terveydestä ja 
hyvinvoinnista sekä edistää fyysistä toimintakykyä yhteistyössä asiakkaan kanssa.  
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 
Suunnitelmavuotena 2021 palvelun kehittämisessä tavoitteena on moniammatillisuu-
den lisääminen kuntoutuksessa. Tavoitteena on toimintaterapian toteuttaminen omana 
toimintana sekä vakiinnuttaa lasten- ja nuorten sekä aikuisten kuntoutustyöryhmien 
toimintamallit. 
 
Toimintaterapian tarve on alle kouluikäisten sekä alakouluikäisten lasten osalta jatku-
vasti kasvava. Lapuan perusturvassa toimintaterapeutin työpanos on ostettu yksityisiltä 
palveluntuottajilta. Toimintaterapian tarpeen kasvaessa on todettava, että toimintatera-
pian järjestäminen omana toimintana olisi kustannustehokkaampaa ja tukisi moniam-
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matillista yhteistyötä sekä nepsy-lapsen hoitopolun toteutumista paremmin. Toimintate-
rapeutin työpanosta tulisi kohdistaa erityisesti alle kouluikäisten ja alakouluikäisten las-
ten arviointiin sekä terapian toteuttamiseen.  
 
Lapsille ja nuorille sekä aikuisille on käynnistetty omat moniammatilliset kuntoutustyö-
ryhmät, joiden tavoitteena on suunnitella sekä järjestää asiakaslähtöisesti sopiva sekä 
oikea-aikainen tuki ja / tai kuntoutus. Maksusitoumussuositukset terapioihin käsitellään 
kuntoutustyöryhmissä, joka selkeyttää kuntoutuskäytänteitä sekä poistaa päällekkäi-
syyksiä. Asiakkaaksi ohjaudutaan asiakkaan kanssa työskentelevän ammattilaisen 
aloitteesta. 
 
Apuvälineiden ja irtaimistolaitteiden korjaus ja huolto tulee ratkaistavaksi vuoden 2021 
aikana, koska nykyinen palveluntuottaja ei pysty palvelua tuottamaan. Edellä mainittui-
hin apuvälineisiin ja irtaimistoon kuuluvat mm. rollaattorien, sänkyjen ym. määräaikais-
huollot ja korjaukset. 

 
Suunnitelmavuodet 2022 – 2023 
 
Tarkastellaan lasten fysioterapian toteuttamistapaa ja sitä olisiko sekä toiminnan että 
kustannusten kannalta parempi toteuttaa lasten fysioterapia omana toimintana. 

 
 

Tavoite Toimenpide/keino Mittari 

Toimintaterapeutin toimen 
perustaminen  
 

Toimi perustetaan ja toimintaterapeutti 
rekrytoidaan.  
 
Työpanos kohdentuu alle kouluikäisten 
ja kouluikäisten lasten arviointiin ja 
terapiaan. 

kyllä/ei 
 
 
Käyntimäärät 
 
Ostopalvelukustan-
nusten lasku 50 % 

Kuntoutustyöryhmätoiminta 
on vakiintunut toimintamalli 

Kuntoutustyöryhmät kokoontuvat 
säännöllisesti 

Asiakasmäärä 84 / 
vuosi 
4-12 työryhmää / 
vuosi 

Apuvälineiden ja irtaimisto-
laitteiden korjaus ja huolto-
töiden uudelleen järjestely 

 Palvelutoiminta tuotetaan 
laadukkaasti ja kustannuste-
hokkaasti 

  

 Palvelun tuottajan valinta 

kyllä/ei 
 
Kustannuskasvu 
max. 5 % 

 
Tunnusluvut  
 

 Tp 2019 Ta 2020 Ta 2021 

Fysioterapian käynnit* 2 931 2 100 2150 

Apuvälinelainaukset 2 748 2700 2750 

Suoravastaanottokäynnit  250 250 

Ryhmätoimintaan osallistujat 149 140 150 

Toimintaterapian käynnit**   495 (4-12/2021) 
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Vastaanottopalvelut   
 
Palvelukuvaus / toiminta-ajatus 

 
Vastaanottopalvelussa toimivat erilaiset lääkärien ja hoitajien vastaanotot ja kiirevas-
taanotto. Toimintaa ohjaavat mm. Terveydenhuoltolaki ja Valtioneuvoston asetus kiireel-
lisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä.  
 
Kuntalaisille tarjotaan hyvin kattava palveluvalikoima. Kiirevastaanotto toimii arkisin klo 
8-20 ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 10–18. Talousarvioraamin mukaisesti kiire-
vastaanottoa on suunniteltu vähennettävän 10 tuntia viikossa määräaikaisesti. Kiiree-
töntä vastaanottotoimintaa tarjotaan virka-aikana ja painopistettä tulisi siirtää entistä 
enemmän kiireettömään vastaanottotoimintaan Eri ammattiryhmien ja tukipalvelujen 
osaamista hyödynnetään toiminnassa. Tukipalveluihin kuuluvat keskusvarasto, fysiote-
rapia, välinehuolto, sairaalahuolto ja sairaanhoitopiirin tuottamat laboratorio- ja rönt-
genpalvelut.  
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 
Vastaanottopalvelujen toiminnassa on tärkeää kyky muuntua ja muuttaa toimintaa no-
peasti eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Asiakaslähtöinen, palveluhenkinen ja jousta-
va toiminta on vastaanottopalvelujen laatutavoitteena ja hyvään asiakaskokemukseen 
panostetaan kaikissa tilanteissa.  Valmistellun vastaanoton toimintatapaa jatketaan ja 
kehitetään edelleen.  
 
Vuoden 2021 yhtenä keskeisenä tavoitteena on turvata vastaanotolle pääsy seitse-
mässä vuorokaudessa sekä lisätä asiakassuunnitelmien laatimista erityisesti paljon 
palveluja käyttäville asiakkaille. Vuoden 2021 aikana toiminnassa huomioidaan eri 
asiakassegmentit (kertakävijät ja palveluita tarvitsevat pitkäaikaiset asiakkaat) ja niiden 
kehittäminen. Tämän lisäksi palveluprosesseihin kiinnitetään erityistä huomiota (esim. 
kardiologia, tähystykset, asiantuntijahoitajien vastaanottoprosessit jne) ja niitä hiotaan 
mahdollisimman asiakaslähtöisiksi ja kustannustehokkaiksi.  
 
Kiirevastaanoton osalta lääkäreiden ja hoitajien työnkuvia hiotaan edelleen huomioiden 
toiminnan suunnittelussa ja resurssoinnissa vuosikelloajattelua ja tunnistettujen ruuh-
ka-aikojen tarpeet. 
 
Omana tai ostopalvelutoimintana tuotetaan vastaanottotoiminnan lisäksi erilaisia tutki-
muksia ja vastaanottoja (esim. tähystyksiä, sydäntutkimuksia ja kardiologin vastaanot-
toja, rannekanavatutkimuksia, muistitutkimuksia ja geriatrin vastaanottoja, uniapneatut-
kimuksia, ortopedin vastaanottoja sekä psykoterapiapalveluita). Erikoissairaanhoidosta 
siirretyt tehtävät ovat lisänneet lääkärien ja hoitajien työtehtäviä ja kuormitusta. Erityi-
sesti uniapneapotilaiden, haavanhoitopotilaiden, diabeetikkojen ja päihde- ja mielenter-
veyspotilaiden määrät ovat kasvaneet. Asiantuntija- hoitajien vastaanotoilla huolehdi-
taan asiakkaiden perussairauksien säännöllisistä seurannoista, erikoissairaanhoidosta 
siirtyneistä tehtävistä ja vähennetään näin osaltaan lääkärin vastaanottokäyntien tarvet-
ta. Tehtävänsiirrot erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, erikoislääkäreiden 
vastaanotot ja niiden koordinointi sekä asiakasmäärien kasvu edellyttäisivät lisäresurs-
sia vastaanottopalveluihin. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi on toimintoja karsittava 
ja toimintavuonna tullaan erikoislääkäreiden vastaanottoja omassa organisaatiossa vä-
hentämään, jotta toimenpiteistä vapautuvaa henkilöstöä voidaan käyttää muihin tehtä-
viin.    
 



81 
 

Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja vaativat yhä enemmän työpa-
nosta. Lapua on maakunnan kunnista ainut, jossa ei ole omaa päihdehoitajaa, vaan 
vastaanoton hoitaja on hoitanut tehtävää muun työn ohessa. Koska päihde-
/toimenpidehoitajan vakanssia ei taloustilanteen mukaan voitu perustaa, on välttämä-
töntä siirtää muusta toiminnasta vapautuvaa henkilöstöä päihdehoitajan tehtäviin.  

 
Koronaepidemia tulee vaikuttamaan yksikön toimintaan edelleen vuonna 2021. Val-
miutta ja osaamista on pidettävä edelleen yllä sekä pystyttävä vastaamaan muuttuviin 
olosuhteisiin nopeasti toiminnan, tarvikkeiden ja resurssien osalta. Koronaviruksen ro-
kotussuunnitelmien toteuttaminen ja erillisen hengitystieoireisten poliklinikan ylläpito on 
myös vuonna 2021 turvattava.  
 
Tavoitettavuuden parantamiseksi arvioidaan takaisinsoittojärjestelmän toimivuutta ja 
erilaisia sähköisiä ja vaihtoehtoisia yhteydenotto- ja vastaanottotapoja jatketaan perin-
teisen asioinnin rinnalla. Asiakaspalautetta hyödynnetään ja huomioidaan toiminnassa. 
Raportointia, tiedonvälitystä ja tilastointia kehitetään muiden terveyspalveluiden kanssa 
systemaattisesti. 

 

 Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 

Suunnitelmavuosille 2022 – 2023 on tarkoitus parantaa tavoitettavuutta ja ylläpitää eri-
laisten yhteydenottokanavien saatavuutta. Tärkeää on kehittää asiakaskokemusta, pal-
veluprosesseja ja tunnistaa erilaisia asiakas- ja vastaanottotoiminnan segmenttejä. 
Toimintaa tukee maakunnallinen brändityö. Uusia toimintoja integroidaan vastaanotto-
palveluihin.  
 
Sote-linjaukset vaikuttavat suunnitelmavuosien linjauksiin. 

 
Tavoitteet 

Tavoite Toimenpide/keino Mittari 

Vastaanoton toimin-
nan kehittäminen 
asiakassegmentti-
ajattelua hyödyntäen 
 

Luodaan palvelupolut eri asiakas-
segmenteille  
 
 
 
Tavoitettavuuden ja vastaanotolle 
pääsyn parantaminen  
 
 
 
 
 
Asiantuntijahoitajien ja vastaanot-
tohoitajien palvelupolkujen kehit-
täminen ja kuvaus  
 
Uuden sairaanhoitajan toimen 
perustaminen/ muusta toiminnas-
ta vapautuva henkilöstö 

kyllä/ei  
 
Asiakassuunnitelmien mää-
rä 200 kpl/v 
 
Jonotusaika max (T3) 7 
päivää ajanvarausvastaan-
otolle 
 
Tavoitettavuus virka-aikana 
puhelimella 98 % 
Puhelumäärät/vuosi 
 
kyllä/ei 
 
 
 
 
kyllä/ei 

Kiirevastaanoton 
toiminnan kehittämi-
nen ja resurssien 
kohdentaminen 
 
 
 
 

 
Kiirevastaanoton supistaminen 10 
h/viikko  
tai uudelleenorganisointi määrä-
aikaisesti 
 
Konsulttilääkäritoiminnan käyttö 
arkipäivisin  

 
Säästöt/vapautuva henki-
löstö  
 
 
 
Konsulttilääkäritoimintaa 
200pv/v 
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Hoidon tarpeen arvioinnin vahvis-
taminen  
 

 HTA-Koulutuksen jär-
jestäminen 

 
 
Käyntimäärät, 
kts.tunnusluvut 
 
Kyllä/Ei 

Lähierikoislääkäri-
toiminnan vakiinnut-
taminen ja kehittämi-
nen 
 

Toiminnan koordinoinnin tehos-
taminen ja palvelu-polkujen ku-
vaaminen 

 Keskittyminen 
vain tiettyihin  lähierikois-
lääkäritoimintoihin  

Kyllä/ei 
 
 
Esh-kustannusten vähene-
minen 5 % 
 
Lähetteiden väheneminen 
esh:n 5 % 
 
Asiakaspalaute: kiitettävä 

 
Tunnusluvut  

 Tp 2019 Ta 2020 Ta 2021 

Lääkärit    

Käynnit lääkärin vastaanotolla, viralliset 
kontaktilajit (ml. avoterveydenhuolto)  
 
Kaikki kontaktilajit (ml. avoth) 

 
23 131 

 
*32 910 

 
21000 

 
*31000 

 
20 000 

 
*32 000 

Edellisistä käynnit päivävastaanotolla (klo 
8-16) 

 
20 571 

 
17000 

 
15 000 

 

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

 
203 
161 
121 
181 
201 

 
100 
100 
160 
200 
280 

 
150 
150 
150 
200 
250 

Hoitajat    

Hoitajien kaikki kontaktilajit** 
 

38 989 **38 000 **40 000 

Hoitajien puhelinneuvonta puhelinjär-
jestelmän 
muutoksen 
takia ei 
voitu mitata 

40 000 38 000 

Asiantuntijasairaanhoitajien vastaanotot: 
-reuma 
-astma 
-päihdetyö 
-Mediracer 
-Holter 
-tapahtuma ekg 
-psykiatrinen hoitaja 
-uniapnea 
-sydän- ja verenpainehoitaja 
-opioidiriippuvaisten korvaushoito ja päih-
deseuranta 
-muistineuvola (siirtyi 2020) 
-terveysongelmaan liittyvä neuvonta/ oh-
jaus, yleinen terveysneuvonta 
-tiimivastaanottojen määrä 

 
501 
293 
852 
24 

158 
- 

490 
167 
346 
712 

 
1479 
1951 

 
51 

 
400 
350 
700 
15 

190 
60 

300 
200 
200 
700 

 
1500 

- 
1900 

30 

 
400 
350 
700 
20 

200 
50 

250 
250 
150 
700 

 
1500 
1400 
2000 

40 
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-asiakassuunnitelmien määrä 236 200 150 

Laatumittarit 
Asiakastyytyväisyyskyselyt    1-5 QPRO, 
ROIDU? 
 
Cless opiskelija-arviointi 0-10 

 
4,0 
9,7 

 
min 4 
määrä ja 
laatu> 4,0 

ROIDU: mikä 
on asteikko, 
QPRO 3,75 
Cless 9 

Sähköisten ja etäpalvelujen käyttäjämäärä 
(Hyvis, oma- kanta resepti, videoyhteys- 
puhelut, puhelinasiointi, muut) 

  arviointi: 
selkeä kas-
vu, osassa ei 
tilastoa  

 
* sisältää kaikki lääkärien kontaktilajit, kuten vastaanottokäynnit, konsultaatiot, puhelinajat, sähköinen asiointi, asiakirja-
merkinnät ilman potilaan vastaanottoa sekä avoterveydenhuollon lääkärikäynnit 
** sisältää kaikki hoitajien kontaktilajit, kuten vastaanottokäynnit, avustavat suoritteet, sähköinen asiointi, asiakirjamer-
kinnät ilman potilaan vastaanottoa 

 
Hammashuolto  
Palvelukuvaus / toiminta-ajatus 
 

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 
Päätavoitteena on ruuhkautuneen hammashoitotilanteen helpottaminen. Hoitotakuun 
toteutumiseksi tarvitaan ensisijaisesti normaalit työskentelyolot, mutta lisäksi ostopalve-
lua on hankittava oman toiminnan lisäksi.  
 
Hoitohuoneitten remontteja jatketaan; muutetaan hampaitten pesuhuone vastaanottoti-
laksi sekä pinnat uusitaan (lattiamatto, seinät, uudet kaapistot ja työpöydät).  
Hankitaan kaksi uutta hoitokonetta sekä välinehuoltoon instrumenttidesinfektori. 
Ennaltaehkäisevään työhön varataan lisää resurssia; toimivan työnjaon toteutumiseksi 
tarvitaan suuhygienistin toimi. 
 
Vastaavan hammashoitajan tai suuhygienistin tehtävä saadaan käytäntöön. Ko. henkilö 
tekisi suurimman osan työajasta vastaanottotyötä, ja yhden päivän viikossa hallinnollis-
ta työtä. 
 
Pyritään parantamaan kuntalaisten ajanvarauspalveluita sähköisen asioinnin avulla. 
Joustava ajanvaraus / monihuonemalli tai muita soveltuvia muutoksia toimintaan. Toi-
minnan kehittäminen suun laatu- ja vaikuttavuusmittaristosta saatavan tiedon avulla.  
 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 
Riittävä henkilöstö. Remontit jatkuvat, kaluston uusimista tarpeen mukaan.  
Tavoite Toimenpide/keino Mittari 

Riittävät hammashoitopal-
velut kuntalaisille 

Hoitotakuun toteutuminen, 
 kiireettömän hoidon jonoa ei ole 

alle 6 kk 

Reikiintymisen vähenemi-
nen 

Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, 
onnistunut pysäytyshoito 
Reikiintymistä kuvaavan D-indeksin tavoite-
taso 12-vuotiailla 0,4 ja 15-vuotiailla 1,2 

 

Päivystyskäyntien osuus 
kaikista käynneistä 

Tavoitetaso alle 15 %  
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Tunnusluvut 

 
 Tp 2019 Ta 2020 Ta 2021 

Käynnit: 0 - 17-vuotiaat 6 813 alle 50 % 
käynneistä 

alle 50 % 
käynneistä 

Käynnit: yli 17-vuotiaat 7 826 yli 50 % 
käynneistä 

yli 50 % käyn-
neistä 

Käynnit: ulkopaikkakuntalaiset 124 100 100 

Potilasmaksutulot € 425858 525000 525000 

 
Erikoissairaanhoito 
Palvelukuvaus / toiminta-ajatus 

 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tuottaa pääosin hoidon porrastuksen mukaiset eri-
koissairaanhoidon palvelut sekä perusterveydenhuollon laboratorio- ja radiologiapalve-
lut sekä apteekkipalvelut. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan vastaanottotoimintaa 
tukevia palveluita, kuten uniapneatutkimuksia, sydämen rytmin pitkäaikaisrekisteröinte-
jä (Holter-tutkimukset) sekä ääreishermostotutkimuksia. 
 
Kansantautien varhaiseen ja kustannustehokkaaseen hoitoon panostetaan siten, että 
keskeisten ja paljon voimavaroja vaativien erikoisalojen erikoislääkäreiden vastaanot-
topalveluja tarjotaan lähipalveluna.   
 
Lähipalveluina tuotetaan monipuolisia erikoislääkäripalveluita ortopedian (erikoislääkä-
rin vastaanotto ja konsultaatio), gastroenterologisen kirurgian (el vastaanotto/ konsul-
taatio ja skopiat toimenpiteineen), kardiologian (vastaanotto, sydämen uä, echoergo, 
tahdistinkontrollit) ja geriatrian (erikoislääkärin vastaanotto konsultaatiot) osalta.  
 
Sydänpotilaiden hoidon jatkuvuutta ja sujuvuutta edistetään siten, että sydämen ryt-
minsiirrot voidaan hankkia myös suoraan ulkopuoliselta yhteistyökumppanilta.  
 
Erikoislääkäreiden lähipalveluja tarjoamalla pyritään hillitsemään erikoissairaanhoidon 
kustannusten nousua ja parantamaan palvelua tutkimusten tapahtuessa lähellä potilas-
ta omassa terveyskeskuksessa. Toimintavuoden aikana tullaan linjaamaan, mitä eri-
koislääkäripalveluja toteutetaan jatkossa perusterveydenhuollossa. 
 
COVID-19 pandemian myötä keskustelua on herättänyt hajautettujen prosessien elin-
voimaisuus myös poikkeustilanteissa. Lapuan oma vuodeosasto sekä monipuoliset eri-
koislääkärien hoitopolut ovat osaltaan alueemme monipuolista varautumista pandemi-
an haasteisiin. 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 
 
Toiminnan lähtökohtana on, että potilaat pystytään vastaanottamaan mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Tavoitteena on, 
että potilaat tutkitaan ja hoidetaan mahdollisimman pitkälle omassa terveyskeskukses-
sa.  
 
Kotisairaalan toiminta tukee varhaista kotiuttamista erikoissairaanhoidosta sekä vähen-
tää osastohoidon tarvetta. Kotisairaalan toiminnasta saatuja kokemuksia ja osaamista 
pyritään hyödyntämään laajasti.   
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Toimintavuoden aikana kartoitetaan myös tehtäviä, jotka tehtävänsiirtoina ovat tulossa 
perusterveydenhuoltoon. Laaditaan myös linjauksia, mitä tehtäviä/tutkimuksia on järke-
vää toteuttaa perusterveydenhuollossa ja missä laajuudessa. 
 
Lähiortopedian toimintamahdollisuuksia pyritään täydentämään erikseen hankittavilla 
magneettikuvauksilla. Näin pelkästään magneettitutkimuksia varten ei erikoissairaan-
hoitoon tarvitsisi lähetettä tehdä.   
 
Kehitetään terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosaston paikoille kuntoutustoimintaa 
erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon osastolle siirtyville potilaille. Kuntoutuk-
sen tarvetta on erityisesti niveloperaatioiden ja aivoverenkiertotapahtumien jälkeen.  
Toimintavuoden aikana jatketaan virka-ajan ulkopuolisen kiire-vastaanoton toteuttamis-
ta omassa terveyskeskuksessa. Viikonlopun (20t/viikko) kiirevastaanottopalveluiden 
kustannukset nousivat merkittävästi vuodelle 2020. Koska omassa terveyskeskuksessa 
hyvin toimiva kiire-vastaanottotoiminta vähentää päivystyslähetteiden määrää, pyritään 
kiirevastaanotto jatkossakin järjestämään siten, että huomioidaan järjestämiskustan-
nusten ohella toiminnan kokonaiskustannukset ja mm. toimintayksikön muut tehtävät ja 
valmiudet. Määräaikaisesti myös kiirevastaanoton toimintaa tullaan uudelleenorgani-
soimaan. Lähtökohtaisesti ostolääkäritoimintaa tullaan supistamaan 10 tuntia viikossa.  
Perusturvalautakunnan 3.9.2020 hyväksymässä numero-osassa erikoissairaanhoidon 
määräraha oli sama kuin vuoden 2020 talousarviossa, koska Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri ei ollut ilmoittanut arviota jäsenkuntien maksuosuuksien muutoksista. Sai-
raanhoitopiirin hallitus on 26.10.2020 hyväksynyt 2021 talousarvion, jonka perusteella 
jäsenkuntien maksuosuudet nousevat 4,3 % verrattuna vuoden 2020 talousarvioon 
(19.750.000 euroa). Tämän perusteella maksuosuuden kasvu Lapuan osalta on 
850.000 euroa ja arvioidut menot yhteensä 20.600.000 euroa. Omaa päihde- ja mielen-
terveyspalvelutoimintaa kehittämällä tavoitellaan 100.000 euron säästöä, jolloin eri-
koissairaanhoidon määrärahaesitykseksi jää 20.500.000 euroa. 
 

Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 
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 diagnostiikkavalmius (laboratorio ja radiologia). Lapualla on toimi-
vat ja remontoidut vuodeosastotilat sekä akuutti- että kuntoutuspotilaille.  
 
Tavoite Toimenpide/keino Mittari 

Hoidon porrastuksen 
toteutuminen 

Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys poti-
lassiirroissa 

0 sakkopäivää 

Kustannusten pitäminen 
kohtuullisella tasolla 

Oman toiminnan tehokas käyttö diagnosti-
sissa tutkimuksissa  
 

Tehtävien tutkimusten 
määrät entisellä tasolla 
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Tunnusluvut  
 

 
Tp 2019 
14.273 as. 

Ta 2020 
Ta 2021 
14.300 as 

Erikoissairaanhoidon menot yhteensä 20.139.791 19.850.000 20.500.000 

Erikoissairaanhoidon menot €/as 1 411 1 316 1.374 

Perusterveydenhuollon nettomenot €/as 557 555 640 

Terveydenhuollon kokonaismenot (netto) €/as 1 968 1 871 2.014 

 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Lapuan osuus E-P:n shp:n käyt-
tömenoihin €/as 

1 275 1 251 1 325 1 387 1 408 

Jäsenkuntien osuus E-P:n shp:n 
käyttömenoihin €/as 

1 271 1 248 1 280 1 344 1 449 
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Tekninen keskus 
 

Tekninen lautakunta 
Ympäristölautakunta 
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TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos% Muutos €

Toimintatuotot 5 382 644 5 112 000 4 835 250 -5,4 % -276 750

Valmistus omaan käyttöön 142 503 245 500 483 193 96,8 % 237 693

Toimintakulut -14 485 924 -15 247 300 -15 599 684 2,3 % -352 384

Toimintakate -8 960 777 -9 889 800 -10 281 241 3,96 % -391 441
 
 
 
 
 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos% Muutos €

Toimintatuotot 86 088 105 700 116 095 9,8 % 10 395

Valmistus omaan käyttöön 10 735 0 0

Toimintakulut -265 907 -308 900 -327 912 6,2 % 19 012

Toimintakate -169 085 -203 200 -211 817 4,24 % -8 617
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Tekninen lautakunta 
 

1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut 
 
Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 

 
 Tekninen lautakunta huolehtii teknisistä palveluista. Hallinto- ja yleispalvelut sisältävät 

päätöksenteon, kirjaamisen ja arkistoinnin, toimistopalvelut, sekä osan osto- ja myynti-
reskontrasta sekä teknisen keskuksen henkilöstön rekrytoinnista. 

 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue) 
 

Talousarviovuosi 2021 on tarkkaan suunniteltu ja rakennus- ja saneerauskoh-
teet valittu priorisoinnin perusteella. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan 
koulutuksiin ammattitaidon ylläpitämiseksi. 

 

Tavoitteet                                 
Tavoite Toimenpide / Keino Mittari  

Oikea palvelutaso ja terve 
talous 

Vuoden 2020 budjettitason toteutta-
minen 

Toteumaraportti 

 
Tunnusluvut 

Tekninen lautakunta TP 2019 TA 2020 TA2021 

Teklan kokoukset 15   

Päätökset, kpl 187   

Viranhaltijapäätökset    

Tekninen johtaja 50   

Kunnallistekniikan päällikkö 2   

Rakennuspäällikkö 1   

Kaupungingeodeetti 12   

Maankäyttöinsinööri 48   

Kiinteistöpäällikkö 7   

Kaupunginpuutarhuri 2   

  
 Suunnitelmavuodet 2022  - 2023 

 Talousarviovuoden kehittämistyö jatkuu. 
 

2. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut 
 
Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 
 

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 raken-nushanke joutua arvioimaan 
suunnittelutarvealueen rakentamisedellytysten pohjalta. Kaupunki voi tarvittaessa 
erikseen vielä tarkemmin rajata suunnittelu-tarvealueen enintään 10 vuodeksi. 
Asemakaavoista haetaan ja myönnetään vuosittain 5-10 poikkeamista rakentamista 
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varten. Uudet asemakaavat tullaan laatimaan enemmän mahdollistavina. Isoja 
keskeneräisiä yleiskaavoja tehdään valmiiksi yksi kerrallan.  
 
Raakamaa hankitaan yleensä vapaaehtoisin kaupoin, mutta tarvittaessa lunastusmenet-
telyllä. Suunnitelmallinen maankäyttö edellyttää rakentamiskelpoisuu-den selvittämistä 
ja valvontaa. Asemakaavan vahvistuttua kaupunki myy tai vuokraa tontit ja asettaa 
ehdot mm. rakentamisen ajoittamiselle.  

 
Kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisteri 

Kaupungin viranomainen vastaa asemakaava-alueilla kiinteistöjen muodostuk-sesta ja 
niiden merkitsemisestä valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin. Kaupunki laatii asemakaa-
van pohjalta tonttijaot ja tontit lohkotaan kaupungin toimesta itse-näisiksi kiinteistöiksi. 
Kadut sekä puisto- ja virkistysalueet lohkotaan asema-kaavan perusteella yleisen 
alueen kiinteistöiksi.  

 
Maastomittaus ja paikkatiedot 

Asemakaava-alueiden kiinteistöjen virallinen paikkatieto ja tarvittavat muut sijaintitiedot 
ylläpidetään ilmakuvauksen, laserkeilauksen ja satelliittimittausten avulla. Kiintopiste- ja 
korkeuspisteverkkoa sekä pohjakarttaa pidetään ajan tasalla. Kaavat, uusien 
rakennusten paikat ja korkeudet sekä kunnallistekniset rakenteet merkitään maastoon. 
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 kuntatieto-palvelun (KTP) tietojärjestelmän kautta.   
 

 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue) 
 Riittävä raakamaan varanto on ehdoton edellytys taajamarakenteen toimivuuden, talou-

dellisuuden ja viihtyisyyden kehittämiselle. Raakamaata tulisi olla aina 10 vuoden 
kaavoituksen varalle. Raakamaan hankinta suuntautuu suunnitelmavuotena etupäässä 
metsäisille alueille ja taajamarakenteen sisällä oleville kaa-voittamattomille alueille. 
Pitemmän tähtäimen maankäytön kehittämisen pohjaksi laadittavana olevat 
keskustaajaman osayleiskaavat saatetaan kokonaisuudes-saan valmiiksi. Kaupungin 
maankäytön keskeisenä tavoit-teena on taajamarakenteen tiivistäminen ja viihtyisyyden 
parantaminen kaupunkikeskustan alueella. Tämä edellyttää yleensä asemakaavojen 
uudistamista, joita on saatu valmiiksi jo muutaman kohteen osalta. Raakamaa-alueiden 
lisä-hankintojen myötä jatketaan tuotanto- ja logistiikka-alueiden maankäytön kehittä-
missuunnittelua asemakaavoituksella Jouttirinteen ja Jouttikallion suunnalla.  

 
Tavoitteet      

Tavoite Toimenpide / Keino Mittari 

Riittävä raakamaan hankinta 
ja tonttitarjonta 

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

30 ha 

Keskustaajaman III osa-
yleiskaavan saattaminen 
valmiiksi 

Keskustaajaman asuin- ja työpaikka-
alueen osayleiskaava valtuusto-
käsittelyyn / lainvoimaiseksi. 

hyväksyttynä 

Kaupunkikeskustan ja pal-
velualueiden asema- kaavo-
jen kehittäminen 

Asemakaavan kehittämishankkeita 
laadittavana vähintään 2 kpl   
(Vanha Paukku II, Keskustan kortteli) 

hyväksyttynä 

Elinkeinotoimintojen edistä-
minen uusilla asemakaava-
hankkeilla 

Tuotannollisia / logistisia kaava-
hankkeita laadittavana vähintään 2 kpl 
(Jouttirinne ja Jouttikallio) 

hyväksyttynä 
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Tunnusluvut 
 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Maanhankinta, ha 33 60 60 

Maanhankinta 1000 € 698 900 900 

Maanhankinta vaihto 1000 €   300 

Asemakaavaa ha 
(uudet + muutokset) 

7,7 35 320 

Tonttien rekisteröinti, kpl 40 30 50 

AO-tonttien luovutus, kpl 10 15 17 

Muiden tonttien luovutus, kpl 3 5 6 

Tonttien myyntitulot 1000 € 849 450 500 

Metsähakkuut, k-m3  3 348 5 000 5.000 

 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 

 Maakunnallisen kehittämisvyöhykkeen (Seinäjoki-Lapua-Kauhava) vahvistami-nen mm. 
tiehankkeilla on osa lähikuntien kanssa tehtävää yhteistyötä. Kaupungin vetovoimaista 
kokonaisuutta tehostaa valtatien 19 lähialueen ja kau-punkikeskustan kehittäminen sekä 
matkailuelinkeinon kehittäminen Vanhan Pau-kun kulttuurikeskukseen ja Simpsiön alu-
eesiin tukeutuen. Viestinnän ja markki-noinnin sisältöjen kehittäminen nousee entistäkin 
tärkeämmäksi, mihin liittyen maankäytön paikkatietojen sisältöä ja saatavuutta tullaan 
edelleen kehittämään.  Innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan uusien asukkaiden ja yritysten 
tavoittamiseksi.  

 

3. Kunnallistekniikka ja viheraluepalvelut 
 
Liikenneväylät 
 

 Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 
Liikenneväyliin kuuluvat kadut, katuviheralueet, kevyen liikenteen väylät ja muut kau-
pungin hallussa olevat liikenneväylät sekä niihin kuuluvat sillat, valaistukset, liikenne-
merkit ja -valot sekä muut ohjauslaitteet ja erityisrakenteet. Liikenneväylät ylläpidetään 
liikennöitävinä ympäri vuoden ja vuorokauden (24/365). 
Talvisaikaan kunnossapidon keskeisin tehtävä on liukkauden torjunta ja lumen-auraus. 
Liukkauden torjuntaan käytetään hiekoitusta. Katuja ei suolata.  
 
Kaupunki omistaa ja ylläpitää katuvalaistusta kaduilla, yleisillä teillä (valtion omistamilla 
teillä) ja yksityisteillä. Valaistus pidetään kytkettynä 18.8. - 30.3. välisenä aikana ja kes-
kustan alueella valaistus pidetään kytkettynä 30.4. asti. Tästä koituu lisäkustannuksia 
noin 10 000 €, mutta samalla turvallisuus lisääntyy ilta-aikaan. Yöllä valaistusta rajoite-
taan ydinkeskustan muuntopiiriä lukuun ottamatta. Valaistuksen huolto hankitaan ulkoi-
sena palveluna.  
 
Katuvalaistuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa korostuu liikenneturvallisuuden li-
sääminen. Alueena on kaupunkitaajama ja kyläalueet kattavasti. 
 
Yksityistiet muodostavat yksityisten tiekuntien ja tienhoitokuntien erikseen ylläpitämän 
yleistä tieverkkoa täydentävän itsenäisen tieverkoston. Yksityisteiden ylläpitoa avuste-
taan kaupungin varoin jatkossakin. 
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue) 

Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyy-
sistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita. Tieverkkoa ke-
hitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
 
Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. 

 
 Tavoitteet 

Tavoite Toimenpide / Keino Mittari 

Kunnossapidon 
kohtuullinen taso 

Liukkauden torjunta ja lumen auraus: 
pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 
7.00 ja muut väylät klo 12.00 mennessä. 

Poikkeamat max. 5 
kpl/talvikunnossa-
pitokausi 

 
Väylät ja viheralueet pidetään roskatto-
mina ja viihtyisinä. 

Poikkeamat max 5 
kpl/vuosi 

 
Investointitavoitteet 

Tärkeimmät investoinnit Investointiohjelman mukaisesti  

 
Tunnusluvut 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Liikennealueet (m2) 809.300 825.000 821.400 

Kevyenliikenteen väylät (m) 42.600 45.000 43.500 

Avustettavat yksityistiet (km) 334 334 310 

Katuvalokeskukset (kpl) 117 119 119 

Katuvalopisteet 5.004 5.100 5.100 

  
 Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 

Talousarviovuoden kehittämistyötä jatketaan.  

 

4. Kunnallistekniikka ja viheraluepalvelut 
 
Vesihuolto 
 
  Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus  

Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö kaupungin kirjanpidossa ja tuottaa palveluja 
erikseen määritellyn toiminta-alueen sisällä. Se huolehtii puhtaan talous-veden jakelusta 
kiinteistöille ja kiinteistöjen talousjäteveden keräämisestä ja toimittamisesta jäteveden-
puhdistamolle. Jakeluverkosto, vesisäiliöt ja paineen-korotusasemat pidetään jatkuvas-
sa toimintakunnossa (24/365). 
 
Vesihuoltolaitoksen talousvesi hankitaan Lappavesi Oy:ltä (kaupungin osakkuus-yhtiö). 
Jätevesi toimitetaan Lapuan Jätevesi Oy:lle (kaupungin tytäryhtiö).  

  

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue) 
Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotus-asemien, 
pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation osuutta lisä-
tään.  
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Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesi-
huollon laajentamista kyläalueille jatketaan kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion 
2020 mukaisesti. Toiminta-alueiden muuttamisesta on tehty valitus hallinto-oikeuteen, 
joten tältä osin prosessi on kesken.  

  

Tavoitteet 
Tavoite Toimenpide / Keino Mittari 

Vesihuoltoverkosto jatku-
vassa toimintakunnossa 

Käyttökatkosten pituus enintään 6 
tuntia kerrallaan 

Käyttökatkos ajat 
kirjataan ylös 

Vuotoveden minimointi  

Puhdas vesi: Alle 7 % ostetun ve-
den määrästä 
Jätevesi: Alle noin 300.000 m3 /v 

Vuotomäärät 

 
Tunnusluvut 

Puhdas vesi TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Vesijohtoverkosto (km) 262 263 265 

Liittymien lukumäärä (kpl) 3.612 3.650 3.647 

Vuotovesi (%) 6,9* - - 

Liittymismaksu €/m³ 1.325 1.325 1.325 

Kulutusmaksu €/m³ 1,36 1,36 1,36 

Em. hinnat eivät sisällä arvonlisäveron osuutta. 
 *) vuotovesi v. 2019 korjattu 12,7 % 6,9 % 

 
Jätevesi TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Jätevesiverkosto (km) 284 290 293 

Liittymien lukumäärä (kpl) 3.709 3.800 3.765 

Vuotovesi (%) 35,0 - - 

Liittymismaksu € (taajama/haja)  
3.050/ 
4.350 

3.050/ 
4.350 

3.050/ 
4.350 

Kulutusmaksu €/m³ 2,71 2,65 2,65 

Em. hinnat eivät sisällä arvonlisäveron osuutta. 
 
 Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 

 Vesihuollon laajentumista jatketaan tarpeen mukaan sekä puhtaan veden että jätevesi-
verkoston osalta. 

 

5. Kunnallistekniikka ja viheraluepalvelut 
 

Jätehuolto  
 

Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 
Kiinteistöjen jätteiden keräilyn järjestämisvastuu on kunnilla. Etelä-Pohjanmaan alueella 
jätehuollon viranomaistehtävät on keskitetty kuntien yhteisestä sopimuk-sesta Ilmajoen 
kunnan jätelautakunnalle, jossa on alueen kuntien edustajia jäse-ninä. Käytännön toteu-
tuksessa 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 kaupunki huolehtii vanhan 
käytöstä poistetun kaatopaikan jälkihoidosta.  
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue) 
Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. 

 

Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 

Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. 

 

6. Kunnallistekniikka ja viheraluepalvelut 
 

Viheraluepalvelut siirtyi osaksi kunnallisteknistä osastoa 1.6.2020 alkaen.  

 
Viheraluepalvelut 
 
Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 

Viheralueet, leikkipuistot, katuviheralueet, kaupungin kiinteistöjen pihat ja leikkipaikat, 
kaupungin omistamat vesistöalueet sekä eräät erityisalueet suunnitellaan, rakennetaan 
ja ylläpidetään viherlaitoksen toimesta. 1.9.2020 lähtien liikuntatoimi on tilannut ulkolii-
kuntapaikkojen hoidon viheraluepalveluilta. Sen myötä ulkoliikuntapaikkojen hoitajat (3 
vakituista henkilöä) sekä ulkoliikuntapaikkojen hoitokalusto ovat siirtyneet viheraluepal-
veluiden hallintaan 
 
Puistojen ja kiinteistöjen leikkipaikat ja liikuntapaikat hoidetaan EU-lainsäädännön aset-
taman standardin mukaisesti, noudattaen siinä tarkoin määriteltyjä turvallisuusnormeja.  
 
Erityisalueita, kuten veneiden, asuntovaunujen ja sokkelittomien loma-asuntojen vuok-
rapaikkoja, uimarantoja, jokirantalaitureita, matopesupaikkaa, ja puutarhapalstoja hoide-
taan kullekin kohteelle annetun hoitoluokituksen tai kohteen ominaistarpeen mukaan.  
 
Jokilaakson matkailupuutarha on erityiskohde, joka on merkittävä osa kaupungin palve-
lurakennetta sekä yksi kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaja. Matkailupuutarhaa hoi-
detaan A1 tasoisesti. 

 

 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue) 
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 henkilöstön 
sosiaalitilat ovat vanhan emäntäkouluntiloissa ja varastotilat ovat vanhan keskusvaras-
ton peltihallissa sekä Honkimetsän varikolla. P13 varastorakennuksen tuleva purku ai-
heuttaa välittömän varastotilojen ja koneiden pesutilan tarpeen. Tilojen puutteen vuoksi 
viherlaitoksen kalusto sekä säilytystilat ja henkilöstö on hajautettu moneen paikkaan ja 
viherlaitokselta puuttuvat soveltuvat tilat kalusteiden yms. kunnossapitoon ja korjaami-
seen. Taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi toiminnan vaatimien tilojen pysyvä järjes-
tely ydinkeskustan alueelle on ollut jo vuosia keskeinen tavoite viherpalvelujen kannalta. 
 
Henkilöstön palkkaamisen osalta jatketaan 2020 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. Uusien puis-
tojen rakentamista tehdään harkiten ja keskitytään vanhojen puistojen kunnostukseen. 
Kunnostamisella pyritään yksinkertaistamaan alueiden hoitoa ja valaistuksen uudistami-
sella saamaan aikaan energian säästöä.  
 
Asukkaille tuodaan tietoa kaupungin viheralueiden hoidosta ja rakentamisesta sekä nii-
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den saavutettavuudesta internet ja facebook-sivujen kautta. Jokilaakson matkailullista 
imagoa pyritään edelleen kohottamaan. 
 

Tavoitteet 
Tavoite Toimenpide / Keino Mittari 

Viheralueiden hyvä hoidon 
taso 

Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella 
tasolla ja alueiden peruskunnos-
tuksilla 

€/m2 

Kaupunkilaisten osallista-
minen alueiden suunnitte-
luun 

Osallistamistilaisuuksien järjestä-
minen 

Osallistamisen avul-
la tehdyt aluesuunni-
telmien määrä 

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

Työn tehostuminen 
€/v 

 
Tunnusluvut 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Rakennetut puistot (A1,A2,A3) valtakunnallisen hoi-
toluokituksen mukaisessa kunnossa; ha (kpl) 

60 (103) 63 (106) 66 (110) 

Muut yleiset alueet, ha 23 27 30 

Rakennetut katuviheralueet ha 42 47 50 

Piha-alueet, ha 32 33 36 

Puistometsät, ha 58 59 59 

Kiinteistöjen leikkikentät, kpl 32 34 35 

Puisto- ja uimarantaleikkikentät 35 36 36 

Jokilaakson matkailupuutarha ja kouluympäristö, ha 2 2 2 

Rantalaiturit, kpl 15 14 15 

Näkö- ja lintutornit, kpl 3 3 3 

Puutarhapalstat, kpl 5 5 5 

Hirvijärven virkistysalue: 
asuntovaunupaikkoja kpl 
(venepaikkoja + laituripaikkoja kpl) 

31 
(82+12) 

31 
(82+12) 

- 

Lapuanjoen venepaikkoja - - - 

Uimarannat, kpl 2 3 3 

Lapuanjoen suihkulähde, kpl 1 1 1 

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

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

 *) ero edellisiin vuosiin verrattuna johtuu muutoksista hoitolukituksessa  
 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023   

Uusien puistojen rakentamista tehdään harkiten ja keskitytään vanhojen puistojen kun-
nostukseen. Kunnostamisella pyritään yksinkertaistamaan alueiden hoitoa säilyttämällä 
kuitenkin kaupungin vihreä ilme. 

 

7. Rakentamis- ja tilapalvelut 
 

Asunto ja tilapalvelu sekä rakennusosasto on yhdistetty 1.6.2020 alkaen. Samalla ni-
meksi muutettiin Rakentamis- ja tilapalvelut. Osaston päällikkönä toimii kiinteistöpääl-
likkö. 
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Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 
 
Toimitilat, muut rakennetut tilat ja piha-alueet 

Kaupungilla on toimitiloja asunto- ja tilapalvelun kiinteistönhoidossa palvelukeskuk-
sittain seuraavasti jaoteltuna: Hallintokeskus 12 kpl, Perusturvakeskus 20 kpl, Sivistys-
keskus 47 kpl, Tekninen keskus 20 kpl. Teorantie 3:n ja Sahankartanon kerrostalot myy-
tiin kotiasunnoille 2020. Ritamäen moduulikoulujen vuokrasopimus päätettiin uuden Ri-
tavuoren koulun valmistuttua. Liuhtarin moduulikoulujen vuokrasopimus on irtisanottu 
päättymään helmikuun 2021 loppuun. 
Kiinteistöjen hoitoon kuuluu kiinteistönhuolto LVIA-laitteistoineen, rakennusautomaatio, 
porrasedustojen hoito, normaali jätehuolto ja kunnossapitoon liittyvät korjaukset. Piha-
alueiden hoito on siirretty vuoden 2021 alusta kaupungin viherpalveluille. 
Energialähteinä kiinteistöissä käytetään aurinko-, maa-, alue- ja kaukolämpöä sekä 
vähäisessä määrin öljyä ja sähköä. Lapuan energian huolehtiman alue- ja kaukolämmön 
energialähteistä kotimaisten biopolttoaineiden osuus lähentelee 100 %. Kiinteistöjen 
energiat on kilpailutettu sähkön ja öljyn osalta. Tilat ylläpidetään jatkuvassa toiminta- 
kunnossa (24/365). Asunto- ja tilapalvelu huolehtii kiinteistön omistajan velvoitteista ja 
siitä näkökulmasta arvioi ylläpidon tasoa sekä kunnossapidon ja peruskorjausten 
tarvetta.  
 
Kukin palvelukeskus on omien toimitilojensa haltija maksamalla tiloistaan sisäistä vuok-
raa. Haltija on oikeutettu luovuttamaan tiloja tilapäisesti kolmannen osapuolen muuhun-
kin kuin oman toimialansa mukaiseen käyttöön ja kantamaan käytöstä vuokraa tai 
käyttökorvausta (esim. iltakäytöt).  
 
Irtaimiston hankinta ja huolto sekä siirrot kuuluvat kunkin palvelukeskuksen omaan 
toimintaan. Niihin voidaan antaa kuitenkin apua Rakennus- ja tilapalvelun asiantunte-
muksen ja resurssien puitteissa.  
 
Palvelukeskusten käyttöön on vuokrattuna yksittäisiä huoneistoja esim. kiinteistöyhti-
öiltä. Kukin palvelukeskus huolehtii näiden tilojen kuluista. Teollisuus- ja yritystilat sekä 
elinkeinon harjoittamiseen tarkoitetut tilat on vuokrattu yrityksille Yrityskeskuksen toi-
mesta.  
 
Rakennusten ikääntyessä ylläpidon kustannukset kasvavat, kun kunnossapitotarve li-
sääntyy. Lykkääntyvät peruskorjaukset ja kunnossapitoresurssien niukkuus pahentavat 
tätä ongelmaa ja synnyttävät kiinteistömassaan enentyvästi kasvavaa huolto- ja ener-
giakulua; ”kestävyysvajetta”. Käyttökulujen lisääntyessä elinkaaren arvioinnilla on olen-
nainen merkitys järkevän kiinteistönpidon kannalta. Tekninen kunnossapitotarve arvioi-
daan keskitetysti teknisen keskuksen toimesta.  
 
Rakennuttamisesta ja rakentamisen ohjauksesta vastaa rakennus- ja tilapalvelu. 
Rakennushanke käynnistyy tarveselvitysvaiheesta, jolloin arvioidaan hankkeen tarvetta, 
edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Tarveselvityksen jälkeen tehdään hankesuunnittelupää-
tös.  
 
Hankesuunnitteluvaiheessa arvioidaan tarkasti hankkeen toteuttamistarpeet, mahdolli-
suudet ja toteuttamistapojen vaihtoehdot sekä niiden kustannukset. Tarvittaessa tilataan 
ulkopuolisten asiantuntijoiden tekeminä kuntoarviot ja kuntotutkimukset peruskorjaustar-
peen laajuuden ja aikataulun selvittämiseksi. 
Tarve- ja hankesuunnittelun tehdään tiiviissä yhteistyössä asianomaisen hallintokunnan 
kanssa. Isommat peruskorjaus ja uudisrakennustarpeet esitetään investointiohjelmaan 
valtuuston hyväksyttäväksi ja sen mukaisesti toteutettaviksi. 
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Hankkeelle valitaan toteutustapa ja teetetään sen mukaiset suunnitelmat ja kilpailutus-
asiakirjat. Hyväksyttyjen suunnitelmien ja urakka-asiakirjojen jälkeen käynnistetään ra-
kentamisprosessi, johon sisältyy urakkatarjousten pyytäminen, tarjousten käsittely, ura-
koitsijoiden valinta, sekä itse rakentaminen.  

 
Asunnot, julkinen asuntorahoitus sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt 

Kaupungin suoraan omistamat aravavuokra-asunnot (Sahankartano; 18 asuntoa ja 
Teorantie 3; 28 asuntoa) on myyty Kotiasunnot Oy:lle. Kunnan vastuulla on kuitenkin 
edelleen asukasvalintojen hyväksyminen valtion lainoittamiin vuokra-asuntoihin.  

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue) 

Tilojen tehokas käyttö on keskeisessä asemassa toimitilojen kokonaiskustannusten mi-
nimoinnissa. 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 allekirjoit-
tama energiatehokkuussopimus. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on, että 
päätöksenteossa ja hankinnoissa otetaan huomioon energiatehokkuus. 
 
Hankinnat ja huoltosopimukset kilpailutetaan huomioiden kokonaisedullisuus. 

 
Tavoitteet 

Tavoite Toimenpide / Keino Mittari 

Kiinteistöjen edulli-
set käyttökustan-
nukset 

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

Toteutuneiden kustannus-
ten suhde tavoitteeseen % 

Investointiohjelman 
mukaisten inves-
tointien toteutumi-
nen 

Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 
tehdään niin hyvin, että suunnitellut 
investoinnit ovat toteutettavissa 
talonrakentamisen investointioh-
jelman määrärahoilla 

Kohteiden toteutuspro-
sentti ja talonrakentamisen 
investointiohjelmaan 
myönnettyjen määräraho-
jen riittävyys prosentti 

 
Tunnusluvut 

             (ilman siivousta) TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Käyttökustannukset yhteensä (/€/m2/kk)  2,8 3,05 3,05 

Talonrakennusinvestoinnit, milj.€ 13,53 11,4 inv.ohj. 

 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 

Perusparantamisohjelmien laadintaa ja energiankäytön tehostamista jatketaan. 
Investointihankkeita jatketaan. Investointitavoitteet käyvät ilmi investointiohjelmasta. 
Laatua ja osaamista kehitetään edelleen.  

 

8. Pelastuspalvelut varautuminen ja väestönsuojelu 
 
Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 

 
Pelastuslaitos 

Pelastuspalvelut tuotetaan pelastuslain ja kuntien välisen sopimuksen perusteella  
Seinäjoen kaupungin toimesta (Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos). 
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Viranomaisvastuusta, muista lakimääräisistä velvoitteista ja pelastuslaitoksen ohjaami-
sesta huolehtii Etelä-Pohjanmaan kuntien yhteinen johtokunta, joka toimii Seinäjoen 
kaupungin organisaatiossa.  

 
Varautuminen ja väestönsuojelu 

Kukin palvelukeskus vastaa omasta varautumisestaan erityistilanteiden ja poikkeusolo-
jen varalle. Tekninen keskus koordinoi Etelä-Pohjanmaan Pelastus-laitoksen ja kaupun-
gin yhteistyötä. 

 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue) 
Tiukan talouden ylläpitäminen. 

 
Tunnusluvut 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Aluepelastuslaitos,  
Lapuan maksuosuus, € 

1.319.225 

*) 

1.239.100 

 

1.400.000 

*) = sis. palautuksen vuodelta 2018: 36 679 €  
 

Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 

Varautumista ja turvallisuussuunnittelua kehitetään.  

 
9. Ruoka- ja puhtauspalvelut 
 
Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 

Ruokapalvelut vastaavat kaupungin yksiköiden ruokapalveluista sekä tuottavat ate-
riapalveluja myös kotipalvelun asiakkaille. Tuotanto koostuu kahdesta keskuskeittiöstä, 
kuudesta valmistuskeittiöstä sekä jakelukeittiöstä. 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 68 000 m2. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 (Toiminnan painopistealue) 

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 osa-toteuttajana ruokahävikin  
vähentäminen Wasteless-hankkeessa. 
 
Ruokapalvelujen osalta tuotantoa on selkeytetty keskuskeittiöiden osalta siten, että jat-
kossa Hopearinteen keittiö keskittyy ikäihmisten ja perusturvan ateriapalvelutuotantoon 
ja Ritavuorella sijaitseva Liuhtarin keskuskeittiö keskittyy koulujen ja varhaiskasvatuk-
sen ateriapalvelutuotantoon. Jatkossa ruokalistasuunnittelussa otetaan entistä parem-
min huomioon asiakasryhmäkohtaiset erityistarpeet, ravitsemuksellisten kriteerien li-
säksi.  
 
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-
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tamaan puhtaustason säilyminen. 
 
Ruoka- ja puhtauspalvelujen henkilöstöresursseja käytetään tehokkaasti ja joustavasti 
hyödyntäen henkilöstön osaaminen, siirtomahdollisuudet kohteiden välillä mm. sijai-
suuksissa ja eläköitymisen yhteydessä.  

 
Tavoitteet  
 

Tavoite Toimenpide / Keino Mittari 

Ruokahävikin vähentä-
minen, tuotanto ja lautas-
jäte 

Wasteless-hanke, kenttätutki-
mus ja ”digiäly” tavoite miinus 
20 %  

Hävikin määrä kg / ruokai-
lija / kenttätutkimuskohde. 
Tutkimusjakson toisto – 
saavutettu tulos / kiloina ja 
euroina 

Ruokapalvelutuotannon 
tehostaminen 

Prosessien selkeyttäminen Annoshinta / asiakas 

Ajan tasalla oleva kun-
nan vastuulla olevan ruo-
kapalvelun jatkuvuus-
suunnitelma 

Jatkuvuussuunnitelman päivitys Päivitetty suunnitelma 

Erilliset ruokalistat: koulut 
ja varhaiskas-vatus sekä 
ikäihmiset ja perusturvan 
asiakkaat  

Ruokalistasuunnittelu 
 
Koko ravintopäivän ateriat – 
ravitsemussuunnittelu 

Asiakastyytyväisyys-
kysely 

Ritavuori ja Liuhtari, las-
kennallinen työaika/neliö 
– tarvittava työaika/neliö 
 
Muut siivouskohteet – 
työajan oikea mitoitus ja 
työn toteutus 

Siivouksen työmäärien laskenta 
ja työsuunnitelmien laatiminen / 
käyttöönoton jälkeinen seuranta 
ja korjaavat toimenpiteet  
 
Mitoitus ja työsuunnitelmien 
päivittäminen 

Teho / neliö, huomioiden 
yksikön toiminnalliset ja 
tiloihin liittyvät mahdolli-
suudet / rajoitteet 

 
Tunnusluvut 
 

 
 

TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Hopearinteen keittiön kaikki suoritemäärät (aa-
mupalasta iltapalaan) 

362 722 312 000 299 332 

- keittiön pelkkien lounaiden suoritemäärät 130 536 143 240 149 047 

- keittiön tuottamat lounasannokset/ arkipäivänä 480 370 385 

Kissankellon päiväkodin keittiön kaikki suorite-
määrät 

60 649 63 000 60 000 

- keittiön tuottamat annokset/  
  arkipäivä 

140 135 130 

Liuhtarin keskuskeittiö, annosmäärä/vuosi 299 304 337 000 364 389 

-pelkät lounaat 256 500 270 600 300 000 

- annokset/toimintapäivä  1 381 1 400 1 500 

Muut koulujen keittiöt, annosmäärä/vuosi 136 923 162 000 153 000 

- annokset/toimintapäivä (190 pv/v) 721 850 805 

Puhtaana pidettävä pinta-ala 64 941  65 072 68 000 

Siivottavia kiinteistöjä 48 48 48 
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Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 

 
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 käytettävyys 
ja materiaalihankinnoissa kestävyys ja helppohoitoisuus.  
 
Liuhtarin keskuskeittiö keskittyy jatkossa varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokapalvelu-
tuotantoon ja Hopearinteen keittiö keskittyy kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen 
asiakkaiden ruokapalveluiden tuottamiseen. Jatkossa ruokalistasuunnittelussa kiinnite-
tään aiempaa enemmän huomioita asiakasryhmäkohtaiseen suunnitteluun ja niiden eri-
tyistarpeisiin ja etenkin koko ravintopäivän nauttivien asiakkaiden ateriakokonaisuuden 

suunnitteluun ja kehittämiseen.  
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Ympäristölautakunta 
 
Yleistä 

Vastuualue hoitaa rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen 
erityislainsäädäntöön perustuvia tehtäviä. Lisäksi ympäristölautakunta huolehtii teh-
tävistä, jotka hallintosäännöllä on määrätty ympäristölautakunnalle.   
Ympäristölautakunnan vastuualue jakautuu pääkohdittain seuraavasti: 

Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu 

 

1. Rakennusvalvonta 
 
Palvelukuvaus 

Rakentamisesta ja maankäytöstä annetun lain mukaan rakennusvalvonta-
viranomaisen tehtävänä on: 
 

 -  valvoa kaavojen noudattamista 
-  huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä 
-  rakentamisen valvonta sekä huolehdittava kaupungissa tarvittavasta  
   rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta 
-  ympäristön ja kulttuuriperinnön suojaaminen sekä kaupungin rakennetun ja 
   luonnonympäristön kehittämisen ohjaaminen siten, että se tarjoaa kaupunki- 
   laisille viihtyisän, turvallisen, terveellisen ja toimivan elinympäristön, joka  
   samalla turvaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen 
- rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa rakennetun ympäristön 
   ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.  

 
Palvelun kehittäminen   

 
 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2021 

 
Käytettävissä olevat henkilöresurssit keskitetään rakennusvalvonnan näkökulmasta  
tärkeimpiin tehtäviin, kuten rakentamista koskevaan luvittamiseen sekä rakennustyön 
valvontaan.  
 
Asiakaspalvelun kehittäminen 
 
Rakennusvalvonnan tavoitteena on laadukas asiakaspalvelu ja asiakaspalvelua pyri-
tään kehittämään vuoden 2021 aikana. Panostetaan ohjaukseen ja neuvontaan. 
 
Vuonna 2021 lisätään tiedottamista rakennusjärjestyksestä ja rakennusvalvonnan ajan-
kohtaisista asioista. Uusi rakennusjärjestys keventää toimenpideluvanvaraista ja haja-
asutusalueen rakentamista. Rakennusjärjestyksessä on lisätty rakentamisen ohjausta 
ja tietoa rakentamista koskevista velvoitteista. Myös  
lupa- ja ilmoitusvelvollisuudesta vapautetut toimenpiteet tulee toteuttaa lain mukaisesti, 
joten valvontaa ja ohjausta näiden osalta annetaan rakentajille normaalia enemmän.  
Eri toimenpiteitä varten laaditaan erillisiä rakennustapaohjeita, joilla pyritään saamaan 
tietoisuutta suunnittelijoille, vastaaville työnjohtajille ja rakentajille.  
 
Sähköisen lupakäsittelyn tehostaminen 
 
Rakennusvalvonta siirtyy täysin sähköiseen lupakäsittelyyn ja osittain sähköiseen val-
vontaan. Sähköinen asiointi toteuttaa kaupungin strategiaan kirjattua prosessien kehit-
tämistä ja digitalisointia sekä yhden luukun palveluperiaatetta rakennetun ympäristön 
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lupa-asioinnissa. Lisäksi tämä mahdollistaa etätyöt.  
Asiakkaille tarjotaan edelleen myös mahdollisuus paperisten lupahakemusten toimitta-
miseen. Näissä tilanteissa rakennusvalvonta laittaa hakemukset sähköiseen järjestel-
mään. Palvelu muutetaan maksulliseksi vuoden 2021 aikana.  
 
Valvonnan tehostaminen 
 
Kiinnitetään huomiota valvonnassa katselmuksien tilaamiseen oikea-aikaisesti. Lisäksi 
valvontaa määräaikojen osalta tullaan suorittamaan kehotuksilla vuoden alussa.  
Vaikutetaan rakennusten ja rakennetun ympäristön kunnossapitoon kevätkatselmuksil-
la. Kunnostettaviin kohteisiin pyritään saamaan vähintään toimintasuunnitelma asian 
hoitamiseksi. Osa tapauksista saattaa tulla ympäristölautakunnan käsiteltäväksi hallin-
topakkoasioina. 
 
Yhteistyö ja osaamisen kehittäminen 
 
Rakennustarkastajat osallistuvat rakennusvalvontojen valtakunnalliseen täydennyskou-
lutukseen, jonka yhteydessä toteutetaan alueellista yhteistyötä ja parannetaan henkilös-
tön osaamista kaupungin strategian mukaisesti.  
Rakennusvalvonta lisää yhteistyötä kaavoituksen osalta ja pyrkii osallistumaan kaupun-
kisuunnitteluun aikaisemmassa vaiheessa.  

 
Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpide Mittari 

MRL:n mukainen luvitus MRL:n mukaisten lupien 
myöntäminen. 

Lupamäärä ja lautakunnassa 
käsiteltävien muiden raken-
nusvalvonta-asioiden määrä 

Rakennuslupien käsitte-
lyaikojen tehostaminen 

Ohjeistetaan hakijoita jättämään 
tarvittavat dokumentit ja käsitellään 
luvat nopeasti 

Selvitetään rakennuslupien 
käsittelyaikojen seuranta-
mahdollisuus 

Asiakaspalvelun 
kehittäminen sekä 
ohjauksen ja neuvonnan 
tehostaminen 

Suoritetaan 
asiakastyytyväisyyskysely 

Lisätään tiedotusta (mm. Lapuan 
Sanomat + some-kanavat) 

Asiakastyytyväisyys on hyvää 
tasoa. 

Tiedotusten (2+12) määrä 

Sähköisen lupakäsittelyn 
tehostaminen 

Hakija jättää lupahakemuksen 
sähköisesti 

Hakemukset jätetään 100 % 
sähköisesti 

Valvonnan tehostaminen Ohjeistetaan vastaavia työnjohtajia 
tilaamaan katselmukset ajallaan. 

Järjestetään kevätkatselmus ja 
muita tarkastuksia kunnostettaviin 
kohteisiin. 

 
Katselmusten määrä 
 
Kehotusten määrä 
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Tunnusluvut 
 

 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tot 2020 

Rakennusvalvonta-asioiden käsittely 
ympäristölautakunnassa 

40 30 30  

Myönnetyt luvat 225 296 248  

Rakennusluvan käsittelyaika (uusi)     

Valmistuneet rakennukset 314 181 168  

Valmistuneet asuinhuoneistot 85 20 91  

Katselmukset 1000 1000 900  

Rakennuksen ja rakennetun ympäristön 
kunnossapitoa koskevat kehotukset 

 25 80  

 
 Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on käynnissä ja sen laatimista seurataan. 
Rakennusjärjestyksessä esille tulleita muutostarpeita ja toimivuutta seurataan. Raken-
nustapaohjeiden laatimista yhdessä alueellisen rakennusvalvontatyöryhmän kanssa 
tullaan jatkamaan.  

 

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. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on huolehtia lainsäädän-
nössä määrätyistä tehtävistä. Tehtäviä on määrätty ympäristönsuojeluviranomaiselle 
ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain, vesihuoltolain, maastoliikennelain, maa-
aineslain, luonnonsuojelulain ja vesiliikennelain nojalla.  
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee huolehtia omalta osaltaan ympäristön-
suojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, ympäristön tilan seuran-nasta sekä ympä-
ristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa. 
Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee osallistua ympäristönsuojelua koskevan 
ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen, antaa lausuntoja, tehdä esityksiä ja aloitteita 
ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille sekä edistää kunnan 
yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojelu-asiassa  

 
Palvelun kehittäminen  
  

 Talousarviovuosi 2021 
 

Ympäristönsuojelun tärkein tehtävä on käsitellä ripeästi lupahakemukset ja ilmoitukset 
sekä antaa lausunnot, jotta viranomaiskäsittelyn johdosta asiakkaiden hankkeet eivät 
tarpeettomasti viivästyisi.  
 



104 
 

Kiinteistöjen jäteveden käsittelyn valvonta 
 
Kiinteistöjen liittyminen jätevesiverkostoon on hidasta ja edellyttää joidenkin kiinteis-
töjen osalta vuosien viranomaiskäsittelyä. Valvonta on kokonaan aloittamatta Hellan-
maan ja Ämmälänmäen osalta. Myös vanhoilla alueilla on edelleen keskeneräisiä 
asioita. Myös kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien käsittely on kesken. 
Asioiden käsittelyyn liittyy usein hallintopakkoasioista johtuen määräaikoja, joilla on 
vanhentumisaika. Tämän johdosta kiinteistöjen jäteveden käsittelyn valvontaa tulee 
edelleen priorisoida. 
 
Valvonnan tehostaminen 
 
Ympäristönsuojelulainsäädäntö edellyttää viranomaisen säännöllistä valvontaa valvonta-
ohjelman mukaisesti. Henkilöstövajetta pyritään ratkaisemaan lisäresursseilla. 
Säännöllinen valvonta tuo myös valvonnan maksullisuudesta johtuen tuloja.  
 
Säännöllisen valvonnan lisäksi viranomaisella on valvontaa asiakasvalitusten johdosta 
ja viranomaisen omasta aloitteesta. Nämä valvonta-asiat tulee hoitaa joutuisasti.  
 
Ympäristönsuojelun kehittäminen  
 
Ympäristönsuojelun toimialaa kehitetään KESTÄVÄ-ilmastoyhteistyön kautta. Toiminta 
edellyttää Lapuan kaupungin aktiivista osallistumista ja koordinoinnista vastaa ympäris-
tönsuojelu. Vuoden 2021 aikana laaditaan uusi ilmastostrategia ja kestävän kehityksen 
ohjelma, jolla toteutetaan ilmastostrategian tavoitteita.  
 
Energiatiimeissä ylläpidetään ja tehostetaan yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa 
ja teknisen keskuksen sisällä. Ympäristönsuojelu tekee esityksiä em. tahoille kestävien 
toimintatapojen ja toimenpiteiden käyttöönottamiseksi. Kestävän kehityksen ohjelmaan 
laaditaan mittarit seurannan järjestämiseksi. Lapuan kaupunki on sitoutunut energian-
tehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2017 - 2025.  
 
Ympäristönsuojelu osallistuu vesienhoidon edistämiseen Lapuanjoen neuvottelukunnan 
kautta. Lapuanjoki-työryhmässä valmistellaan neuvottelukunnan käsittelyyn menevät 
asiat. Alueellista yhteistyötä tehdään Etelä-Pohjanmaan ympäristönsuojeluviran-
haltijoiden kanssa sekä Lakeuden Etappi Oy:n ja Lakeuden jätelautakunnan kanssa 
lainsäädännöllisissä asioissa.  
 
Ympäristönsuojelussa ei ole mahdollisuutta tehostaa toimintaa em. lisäksi ennen kuin 
jätevesiasiat saadaan ratkaistuiksi.  
 

 Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 
 Suunnitelmavuosien 2022 - 2023 palvelujen painopistealueita tarkastellaan vuosittain 

talousarvion käsittelyn yhteydessä ottaen huomioon vuodelle 2021 asetetut tavoitteet. 
Mikäli tavoitteet saadaan toteutettua suunnitelmavuosille 2022 - 2023 on mahdollista 
lisätä uusia tavoitteita.    



105 
 

 
Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Mittari 

Ympäristöluvan 
käsittelyaika   

3 kk hakemuksen jättämisestä  
(nähtävillä 30 vrk) 

100 % käsitelty 3 kk:n 
aikana 

Maa-ainesluvan 
käsittelyaika 

3 kk hakemuksen jättämisestä  
(nähtävillä 30 vrk) 

100 % käsitelty 3 kk:n 
aikana 

Kiinteistöjen 
jäteveden käsittelyn 
valvonta  

Kehotetaan kiinteistön omistajia 
täyttämään:  

1) vesihuoltolain mukaiset velvoitteet 

2) ympäristönsuojelulain mukaiset 
velvoitteet 

Valvontatoimenpiteet ovat 
vireillä kaikkien kohteiden 
osalta 

Valvonnan 
tehostaminen 

Laitosten valvonta 
valvontasuunnitelman ja -ohjelman 
mukaisesti 

Muun valvonnan suorittaminen 

100 % 
valvontasuunnitelman 
mukaisista kohteista 

Muun valvonnan osalta 
valvonnan määrä 

 
Tunnusluvut 
 

 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tot 2020 

Ympäristönsuojeluasioiden käsittely 
ympäristölautakunnassa 

379 290 62  

Ympäristölupia koskevat päätökset 9 7 10  

Maa-ainesluvat 1 1              0  

Lausunnot 14 18 9  

Muut viranhaltijapäätökset 203 63 20  

Valvontakohteiden lukumäärä     

Valvontaohjelman mukaisten kohteiden 
valvonta 

24 13 17  

Muu valvonta 55 27 46  
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   Konserniyhtiöt 
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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 % 

Lapuan Kotiasunnot Oy 100 % 

Simpsiönvuori Oy 100 % 

Lapuan taide- ja tiedesäätiö 100 % 

Lapuan Jäähalli Oy 72,7 % 

Lapuan Jätevesi Oy 64 % 

Kiinteistö Oy Yllinpuisto 50,5 % 
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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 2021 
 
                   Lapuan Energia Oy, talous 2021 
 

Budjetti 2021 muodostuu seuraavasti: 
  
Kaukolämmön myynti   noin 4,5 milj. euroa 
Sähkön myynti    noin 0,3 milj. euroa 
Liikevaihto yhteensä   noin 4,8 milj. euroa 
  
Liiketulos tulee olemaan positiivinen   noin 0,1 milj. euroa 

 
Investointien määrää ei kasvateta, koska kaukolämpöverkkoon ei ole suunnitteilla mer-
kittäviä lisäyksiä. Investointien määrä kuitenkin pysyy noin 500.000€ tasossa, johtuen 
siitä että ympäristönsuojelun investointeja on jäänyt tekemättä yhtiön aiemmassa histo-
riassa. Myös päävoimalaitoksen ikääntyminen rupeaa näkymään siinä, että ikääntymi-
sestä ja kulumisesta johtuvia laiteinvestointeja joudutaan tekemään kasvavassa määrin 
kesän laajassa huoltoseisakissa.  

 
Kaukolämmön euromääräinen myyntiennuste perustuu siihen, että tuleva talvi olisi 
pakkasiltaan ”normaali talvi”, eikä niin lämmin, kun kuluva talvi oli/on.  
 
Sähkön myynti tulee euromääräisesti tippumaan. Sähkötukkurimme Gasum ennustaa 
sähkön hinnan pysyvän poikkeuksellisen alhaisena mm. seuraavien syitten takia: 
-   Ruotsin ja Norjan vesivoimatilanne on sateisten aikojen jälkeen erittäin hyvä. Ruotsi 

ja Norja pystyvät tuottamaan ja tuomaan halpaa sähköä Suomeen edullisesti  
-   Korona on tiputtanut teollisuuden sähkön kulutuksen alas, ja ”halpaa” sähköä on 

sähkötukkureille tarjolla paljon 
-   Öljyn hinta on suhteellisen alhaalla 
-   Olkiluoto 3:n valmistuminen lähestyy, ja myös se pitää hintaennusteet alhaisina 

 

Operatiiviset tavoitteet     Tavoite 
 
Asiakkaiden kaukolämmön saanti on luotettavaa   365 pv x 24h 
Ei työtapaturmia     0 kpl 
Toiminta ympäristöluvan mukaista   100 % 
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Henkilöstötavoitteet 
 

          Ei lisärekrytointeja vuonna 2021 eläköityneet tilalle   
          Yksi lisäkouluttautuja voimalaitosalalta  
          Henkilöstölle bonusjärjestelmä, joka on yhtiön toiminnasta riippuva   

 
Laadulliset tavoitteet 
 

          Kaukolämmön tuotanto toiminnassa 24/7/365 
          Kaukolämmön laatu standardien mukaista (paine ja lämpö) 
          Ei poikkeamia ympäristöluvan määrittelemiin toimintarajoihin          

 
Taloudelliset tavoitteet  
 

2021 budjetin mukaiset (luvut mainittu yllä). 
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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 säilyttäminen 92 %:ssa (tavoite lasketaan 
vuokratuloina 4,2 milj. / 4,55 milj. euroissa ). 
 

  2019 2020 EN 2021 TA 

Käyttöaste 85,4 91 92 

Lainat (milj. €) 18,6 18 21,3 

Tuotot (milj. €) 2,85 3,5 4,2 

 
Huoneistokorjauksien ylläpitäminen kestävässä tasossa.  
 
Tavoitettavuuden ja tunnettavuuden vahvistaminen. 
 
Toteutetaan talousarvioon merkityt huoneistokorjaukset n. 450 000 €. Aktivoitavia 
isompia remontteja pyritään toteuttamaan 300 000 €. 
 
Vuoden 2021 aikana pyritään aloittamaan uudisrakennusprojektin suunnittelu tai 
vaihtoehtoisesti toinen strategia asuntokannan uudistamiseen. 
 
Laatutavoitteet 
 
Asuntojen kuntoon pyritään kiinnittämään edelleen huomiota. Tämän vuoden  
agendalla erityisesti kylpyhuoneiden uusiminen ja nykyaikaistaminen.  
 
Pihojen kuntoa pyritään edelleen parantamaan pääpainoan vesien ohjaus ja parkki-
paikkojen kuntojen parantaminen. 
 
Taloihin rakennetaan etäohjattava automaatiojärjestelmä lämmityksen ja sähkön 
osalta vuosien 2021 - 2022 aikana. 
 

 
Taloudellisuustavoitteet 
 
Yhtiön tasetta pyritään tulevana vuonna vahvistamaan. Samalla lainoja pyritään  
maksamaan 0,9 milj. euroa pois. 
 
Vuoden 2020 aikana aloitettu vuokrien perinnän hoitaminen kotiasunnoilta käsin  
pyritään vakioimaan. 
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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 työ-
paikat. 1-2 yritystä / vuosi 

Toimintaedellytysten kehittä-
minen, myyntityö, markki-
nointi 

työpaikkojen lisäys  
0,5 % (nykyisestä noin 
5000 työpaikasta) 

   

Yritysmyönteinen ilmapiiri Yhteistyö yritysten kanssa. 
Osallistuminen Lapuan  
Yrittäjät ry:n hallituksen  
kokouksiin 

yhteydenpito, 80 kpl La-
pua, 200 kpl muut alueet. 
Työpaikkojen lisäys toi-
mivat yritykset 1 % 

Lapuan Kehitys Oy:n liike-
toiminnan kehittäminen  

Liikevaihdon kasvu, mikäli 
toteutetaan uusia kiinteistö 
hankkeita, liiketoiminnan kan-
nattavuuden parantaminen 

kasvu 0-15 %, tulos  
15 % (toiminnasta) 

 
Tunnusluvut 

 

 TP 2018 TP 2019 
Korjattu 
TA 2020 

TA 2021 

Liikevaihto 708 516 609135  410 000 407 000 

Tulos -122 245   423 000 899 000 63 000 

Investoinnit 45 000 20 000 120 000 30 000 

 
Vuoden 2021 talousarviossa ei ole liikevaihdossa vielä huomioitu niiden toimitilojen ja 
kiinteistöjen vaikutusta, jotka Lapuan Kehitys Oy mahdollisesti on ostamassa Lapuan 
kaupungilta. 
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Simpsiönvuori Oy 
 

Simpsiönvuori Oy on ottanut rinnetoimintojen pyörittämisen omalle vastuulleen 
1.6.2020 alkaen, kun vuokrasopimus Simpsiönvuori Oy:n ja Rinnemestarit Oy:n välillä 
päättyi 31.5.2020. Simpsiönvuori Oy on ostanut Rinnemestareilta kaiken irtaimen 
omaisuuden. 
 
Simpsiönvuori Oy on ottanut pankkilainaa 300 000 €, jonka lisäksi Lapuan kaupungille 
on vuodelle 2021 maksettavaa velkaa jäljellä 25 000 €.  
Tämän jälkeen Simpsiönvuori Oy on maksanut kokonaisuudessaan 20.11.2995 anne-
tun alkuperäiseltä pääomaltaan kolmen miljoonan (3 000 000) markan lainan Lapuan 
kaupungille. Lainan ehtoja on muutettu 23.9.1997 ja 8.8.2003, laina-aikaa pidentämäl-
lä. Viimeinen muutos on tehty 29.1.2008, jonka ehtojen mukaisesti vuosina 2013- 2021 
lainaa maksetaan 425 000 euroa.   
 
Simpsiönvuori Oy on palkannut kaksi työntekijää. Kausityöntekijöitä palkataan tarpeen 
mukaan. Ensimmäiset siinä vaiheessa, kun lumettaminen aloitetaan ja lisähenkilöstö, 
kun laskettelukausi käynnistyy. Taivaanpankon pyörittämisestä laskettelukauden aika-
na ei olla vielä tehty lopullista päätöstä siitä, että pyöritetäänkö sitä omana toimintana 
vaiko yrittäjän toimesta.  
 
Simpsiönvuori Oy on suunnitellut käynnistävänsä hankkeen Bike Park – hissipyöräily-
puiston sekä seikkailuradan suunnittelusta ja rakentamisesta.   
 
Lapuan kaupunki on palkannut konsultin, jonka tehtävänä on investorin/investoreiden 
löytäminen Simpsiön alueelle. Simpsiönvuori Oy:n hallitus on varautunut siihen, että 
rinnetoimintojen pyörittäminen tapahtuu yhtiön toimesta myös jatkossa.  

 
Tavoitteet 

  
  

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Tulot 111656 200000 400000 

Velat 171508 250000 270000 

Tulos 32148 0 0 

Investoinnit  200000 200000 
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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 2021  

  
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. Latosaaren viemärin uusinta, rakennus 3 ja 7 korroo-
siovaurioituneen ilmanvaihtokoneikon ja puhdistamon 
automaatiouusinnan jatkaminen 

 

  
  
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. 

 
 

 
 

 



114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investoinnit 
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Tili Kpaikka Talous 2021 2022 2023 Yhteensä

Kaupunginhallitus

Kiinteä omaisuus

1100 90100 Maa-alueet / myynnit tulot 800 800 800 2400

1100 90101 Maa-alueet / ostot menot -800 -800 -800 -2400

1100 90102 Haltuunotot menot -40 -40 -40 -120

1100 90103 Vaihtomaat / myynnit tulot 500 500 500 1500

1100 Vaihtomaat / ostot menot -500 -500 -500 -1500

98520 Simpsiön kehittäminen menot -50 -50 -50 -150

90200 Rakennusten / osakkeiden myynnit tulot 0

Kaupunginhallitus, kiinteä omaisuus menot -1390 -1390 -1390 -4170

tulot 1300 1300 1300 3900

netto -90 -90 -90 -270

Tili Kpaikka Talous 2021 2022 2023 Yhteensä

Kalusto

Kaupunginhallitus

Irtain omaisuus

Kuntayhtymät

99500 Osakkeet ja osuudet menot -10 -10 -10 -30

tulot 0

netto -10 -10 -10 -30

IT-kalustohankinnat menot -150 -200 -200 -550

Ohjelmistopäivitykset menot 0

Taloisyksikkö IT-hankinnat menot -10 -10 -20

Kalusto / Kaupunginhallitus / irtain omaisuus yhteensä menot -160 -220 -220 -600

tulot 0 0 0 0

netto -160 -220 -220 -600

Talous 2021 2022 2023 Yhteensä

Kaupunginhallitys yhteensä menot -1550 -1610 -1610 -4770

tulot 1300 1300 1300 3900

netto -250 -310 -310 -870
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Tili Kpaikka Talous 2021 2022 2023 Yhteensä Sivu 1/2

Tekninen lautakunta, talonrakennus 

Sivistyslautakunnan käyttämät kiinteistöt

1110 90404 Keskuskoulu menot -22 -100 -10 -132

Pysäköintialueen valaistus 22

1 110 90405 Yläkoulu menot -250 -200 -450

Pohjaviemäröinti 250

Haapakosken koulu menot -60 -60

1110 90411 Tiistenjoen koulu menot -50 -50

Neuvolatilat koulun yhteyteen

1111 90419 Hellanmaan koulu menot -110 -20 -130

1111 90422 Ruhan koulu menot -120 -145 -150 -415

Keittiöremontti ja salaojat

1111 90427 Alanurmon koulu menot -15 -9 -24

1111 90429 Männikön koulu menot -10 -25 -35

1111 90413 Kauhajärven koulu menot -250 -15 -265

1111 90425 Poutun koulu menot -15 -15

1110 90430 Lukio menot 0

1195 90414 Liuhtarin koulu menot -100 -100

Pihatyöt ja jälkityöt 

1195 90415 Ritavuoren koulu menot -70 -70

Pihatyöt

90438 Alakoulut menot -110 -110 -110 -330

Määrittelemättömiin akuutteihin kunnostustöihin

90440 Päiväkodit menot -60 -60 -60 -180

Määrittelemättömiin akuutteihin kunnostustöihin

1111 90603 Liuhtarin päiväkoti menot -40 -40

Valaistuksen parantaminen 10, pihan muutostyöt uuden koulun pihaan yhteneväksi 30

1111 90611 Kissankellon päiväkoti menot -15 -15 -30

1110 90622 Jokilaakson päiväkoti menot -6 -6

Leikkivälineet

1195 90437 Uusi päiväkoti menot -800 -1420 -2220

1111 90617 Päiväranta päiväkoti menot 0

Ryhmikset menot 0

1111 90441 Kauhajärven päiväkoti menot -5 -8 -13

valaistuksen lisääminen 5

1111 90630 Alanurmon päiväkoti menot -28 -28

1120 90554 Urheilutalo menot -140 -2000 -2000 -4140

Toiminnallisten vaihtoehtojen suunnittelu 60

90553 Patruuna Areena menot -60 -60

Patruuna Areenaan väliverkko, valaistuksen uusiminen

1120 90428 Elokuvateatteri menot -30 -30

1120 90555 Hiihtomaja menot 0

1120 90557 Hirvijärven leirikeskus menot -10 -10

Alueen kehittäminen

1120 90559 Nuorisotalo menot -50 -50

90702 Paukun piha-alueet menot -50 -50

1110 90432 Vanhan Paukun tilojen kehittäminen menot -200 -220 -100 -520

omatoimikirjaston muutostyöt 30, Tilojen kehittäminen 170 (tarkentuu)

Perusturvalautakunnan käyttämät kiinteistöt

1110 90606 Rauhanpolku 5 (Mustikka) menot 0

1110 90605 Terveyskeskus menot -180 -180

WC-tilat 150, alueen valaistus 20

1110 90610 Hopearinne menot -175 -20 -195

Keittiön jäähdytys 150, katos ja pihat 25

1110 90612 Liuhtarin entinen sairaalakiinteistö menot -190 -190

1110 90601 Perusturvakeskus (Liuhtarintie 2) menot -30 -300 -330

Suunnittelu

1110 90616 Hammashoitola / Sahanplassi menot -20 -20

Hammaspesuhuoneen muuttaminen suuhygienistin vastaanottotilaksi

Tiistenjoen neuvola menot

Jokilaakson neuvola menot -60 -60

Perhekeskus menot 0
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Talous 2021 2022 2023 Yhteensä

Hallintokeskuksen käyttämät kiinteistöt

1110 90701 Kaupungintalo menot -30 -350 -350 -730

Parvekkeiden poisto

1113 90703 Teollisuus- ja yritystilat menot -10 -10 -10 -30

Hankeselvitykset ja muutostyöt

Teknisen keskuksen käyttämät kiinteistöt sekä koko tilakannan kehittäminen

1111 90621 Leskelä menot -30 -30

1110 90822 Puutarhatalo, Jokilaakso menot -15 -15 -30

pysäköintialueen kunnostus ja ab

Viherlaitoksen toimitilat (peltihallin purku) menot 0

1110 90803 Paloasema menot 0

Jätehuollon keräilyjärjestelmien muutokset menot -30 -30 -60

90892 Rakennusautomaatio menot -60 -60 -60 -180

(kustannukset ao. kiinteistön kpaikalle)

Kiinteistöjen energiatalouden kehittäminen menot -95 -95 -95 -285

(kustannukset ao. kiinteistön kpaikalle)

90895 Kiinteistön turvallisuuden parantaminen menot -45 -45 -45 -135

(kustannukset ao. kiinteistön kpaikalle)

90631 Sisäilmakunnostukset menot -150 -150 -150 -450

(kustannukset ao. kiinteistön kpaikalle)

Yleinen suunnittelu menot -20 -20 -20 -60

Tarkastukset ja korjaukset

Sadevesi-, salaoja- ja viemärijärjestelmät menot -50 -50 -50 -150

Purettavat rakennukset menot 0

Ritamäki (alustava arvio) Siirretään käyttötalousosaan Liitteessä lisätietoa

Rakennusinvestoinnit yhteensä menot -2923 -6261 -3384 -12568

tulot

netto

Talous 2021 2022 2023 Yhteensä  
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LIITE 1 Sivu 1/2

Tekninen lautakunta, talonrakennus 

KOHDE 2021 2022 2023

90404 Keskuskoulu

Pysäköintialueen valaistus

Inva-wc, esteettömyyden 

parantaminen, leikkialueen 

kehittäminen vanhan koulun 

kohdalle 

Leikkialueen kehittäminen vanhan 

koulun kohdalle 

-22 000 € -100 000 € -10 000 €

90405 Yläkoulu
Pohjaviemäröinti

Vesikaton uusiminen ja 

l isälämmöneristys 

-250 000 € -200 000 €

Haapakosken koulu Öljylämmityksen muuttaminen 

maalämpöön

-60 000 €

90419 Hellanmaan koulu Urheilukentän uusiminen 30, 

ikkunat ja julkisivukorjaukset 80

Urheilukentän uusiminen, aidan 

uusiminen

-110 000 € -20 000 €

90422 Ruhan koulu
Keittiöremontti ja salaojat

ilmanvaihdon uusiminen, 

purunpoisto ja aidan uusiminen Ikkunat, vesikatto, julkisivukorjaukset

-120 000 € -145 000 € -150 000 €

90427 Alanurmon koulu Pysäköintipaikkojen ja 

pyörätelineiden lisääminen Kentän aitaaminen

-15 000 € -9 000 €

90429 Männikön koulu Ulkovälinevarasto Jääkiekkokaukalo

-10 000 € -25 000 €

90413 Kauhajärven koulu Valaistuksen parantaminen. 

Öljylämmityksen muuttaminen 

maalämpöön. Ilmanvaidon 

parannukset. Purunpoisto. 

Sosiaaliti lojen laajennus Valaistuksen parantaminen

-250 000 € -15 000 €

90425 Poutun koulu Aidan uusiminen

-15 000 €

90414 Liuhtarin koulu Pihatyöt ja jälkityöt

-100 000 €

90415 Ritavuoren koulu Pihatyöt

-70 000 €

90411 Tiistejoen koulu Neuvolan siirtyminen 

vuokratiloista koulun yhteyteen 

esim. kirjaston kanssa samoihin 

ti loihin

-50 000 €

Alakoulut Kustannukset ao kiinteistön 

kustannuspaikalle. Mahdollistavat 

akuutit kunnosturtarpeet

Kustannukset ao kiinteistön 

kustannuspaikalle. Mahdollistavat 

akuutit kunnosturtarpeet

Kustannukset ao kiinteistön 

kustannuspaikalle. Mahdollistavat 

akuutit kunnosturtarpeet

-110 000 € -110 000 € -110 000 €

90603 Liuhtarin päiväkoti Valaistuksen parantaminen, pihan 

muutostyöt uuden koulun pihaan 

yhteneväksi

-40 000 €

90611 Kissankellon päiväkoti piha-alueen kunnostuksia; 

valaistus ja leikkivälineet Piha-alueen kunnostuksia

-15 000 € -15 000 €

90622 Jokilaakson päiväkoti Leikkivälineiden uusiminen

-6 000 €

90441 Kauhajärven päiväkoti valaistuksen lisääminen Roskakatos

-5 000 € -8 000 €

90630 Alanurmon päiväkoti

                             

Valaistuksen lisääminen 8, 

leikkivälineet 10, pysäköintialueen 

laajennus 10

-28 000 €

90437 Uusi päiväkoti Iltakoulu 08/2020 

-800 000 € -1 420 000 €

Päiväkodit
Kustannukset ao kiinteistön 

kustannuspaikalle. Mahdollistavat 

akuutit kunnosturtarpeet

Kustannukset ao kiinteistön 

kustannuspaikalle. Mahdollistavat 

akuutit kunnosturtarpeet

Kustannukset ao kiinteistön 

kustannuspaikalle. Mahdollistavat 

akuutit kunnosturtarpeet

-60 000 € -60 000 € -60 000 €

90554 Urheilutalo / Uimahalli

Korjausrakentamisen suunnittelu

Korjaussuunnitelman mukaiset 

korjaukset. Hanketuki ehtona

Korjaussuunnitelman mukaiset 

korjaukset. Hanketuki ehtona

-140 000 € -2 000 000 € -2 000 000 €

Patruuna Areena Valaistuksen parantaminen

-60 000 €

90428 Elokuvateatteri IV uusinta

-30 000 €

90555 Hiihtomaja

90557 Hirvijärven leirikeskus Alueen kehittäminen 

-10 000 €  
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LIITE 1 Tekninen lautakunta, talonrakennus Sivu 2/2

KOHDE 2021 2022 2023

90559 Nuorisotalo Keittiöremontti 30, parkkialue 20

-50 000 €

90702 Paukun piha-alueet Pilaantuneiden maiden kunnostus

-50 000 €

90432 Vanhan Paukun tilojen 

kehittäminen omatoimikirjaston muutostyöt 30, 

ti lojen kehittäminen 170 

(tarkentuu)

sisääntulo- ja piha-alueen 

li ikennejärjestelyjen parantaminen 

40, Hankesuunnitteluun perustuvaa 

korjausta, esteettömyyskorjaus 

hissi 80

Hankesuunnitteluun perustuvaa 

korjausta

-200 000 € -220 000 € -100 000 €

90606 Rauhanpolku 5 

(mustikka)

90605 Terveyskeskus WC-tilat, alueen valaistus 

-180 000 €

90610 Hopearinne Keittiön jäähdytys ja siihen 

li ittyvät työt, keittiön 

sisäänkäynnin katos ja pihat 

Ilmastoinnin vii lennys (l i itetään 

nykyisiin laitteisiin),Piha-alueiden 

kunnostus

-175 000 € -20 000 €

90612 Liuhtarin ent. 

sairaalakiinteistö
Piha-alueen asfaltointi ja valaistus 

20, ikkunoiden uusiminen 70, 

julkisivukorjaukset 100

-190 000 €

90601 Sosiaalikeskus
Suunnittelu

Hankesuunnittelun mukainen 

tilamuutos ja laajennus

-30 000 € -300 000 €

90616 Hammashoitola Hammaspesuhuoneen 

muuttaminen suuhygienistin 

vastaanottotilaksi

-20 000 €

Jokilaakson neuvola i lmanvaihdon parantaminen

-60 000 €

Perhekeskus

90701 Kaupungintalo

Parvekkeiden poisto

Esteettömyyskorjaukset ja 100v 

korjaukset, vuosikorjaukset 60

Parvekkeiden poisto, 

Esteettömyyskorjaukset ja 

talotekniikka korjaukset

-30 000 € -350 000 € -350 000 €

90703 Teollisuus- ja yritystilat Hankeselvitykset ja muutostyöt Hankeselvitykset ja muutostyöt Hankeselvitykset ja muutostyöt

-10 000 € -10 000 € -10 000 €

90621 Leslelä Sisätilojen kunnostus vuokratilojen 

kehittämiseksi

-30 000 €

90822 Puutarhatalo, Jokilaakso pysäköintialueen kunnostus ja 

asfaltointi

pysäköintialueen kunnostus ja 

asfaltointi

-15 000 € -15 000 €

90892 Rakennusautomaatio Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

-60 000 € -60 000 € -60 000 €

Energiatalouden kehittäminen Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

-95 000 € -95 000 € -95 000 €

90895 Turvallisuuden 

parantaminen
Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

-45 000 € -45 000 € -45 000 €

90631 Sisäilmaongelmaiset 

kiinteistöt
Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

-150 000 € -150 000 € -150 000 €

Yleinen suunnittelu Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

hankesuunnittelu -20 000 € -20 000 € -20 000 €

Sadevesi-, salaoja- ja 

viemärijärjestelmät
Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 

kustannuspaikalle

tarkistukset ja kunnostukset -50 000 € -50 000 € -50 000 €

Purettavat rakennukset 

Siirretään käyttötalousosaan
Ritamäki (alustava arvio)Siirretty 

käyttötalousosaan Lukio (arvio)

Mäntykoto, Til ikonttori, 

Työterveystalo

-170 000 € -300 000 € -200 000 €
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Tili Kpaikka Talous 2021 2022 2023 Yhteensä

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Liikenneväylät (kadut ja tiet)

1131 91002 Päällystykset menot -150 -150 -150 -450

1011 91009 Yksityistiet menot -50 -50 -50 -150

Yksityisteiden rakenteelliset parannukset

1150 91200 Katu- ja tievalaistus (saneeraus 45, uudet kohteet 45 ja torialue 20) menot -110 -90 -90 -290

Saneeraukset, uudiskohteet ja torialueen valaistuksen uusiminen loput valaisimet

1131 91300 Liikennevalot menot -50 -50 -50 -150
Korjaus

1152 91080 Sadevesiviemäröinnit menot -150 -150 -150 -450

Sadevesiviemäröinnin vuosittain 120, ojien ruoppaukset vuosittain 30

1131 91082 Liikenneturvallisuus menot -50 -50 -50 -150

Liikenneturvallisuuden parantaminen

1131 91155 Katujen peruskorjaukset menot -60 -485 -295 -840

Ritakulma 120 m 60

1131 91107 Esteettömyys menot -20 -20 -20 -60

Parantaminen

1131 91133 Katuviheralueiden perusparannukset, liikenneturvallisuus/hoidon helpottaminen (vieraslajit)menot -25 -25 -25 -75

Perusparannukset ja l i ikenneturvallisuuden sekä hoidon helpottaminen, vieraslajit

1155 91300 Liikenteen ohjauslaitteet menot -5 -5 -5 -15

Hankinnat ja korjaukset

92235 Uudet alueet menot -175 -175

Liuhtarin koulun ja pk LP-alue 175

1011 91011 Elyn teiden yhteistyökohteet menot -50 -25 -75

Honkimäen rampin vihertyöt 50, Jokitie, Kauhajärven ympärystiet, Kurunsaarentie, Tie 7233 Viemerö-Rannanjärvi

1131 91116 Uudet asunto- ja teollisuusalueet menot -440 -400 -215 -1055

Ritavuori Peikkopuro 1-alue 260, Marielund 1-alue 180

1131 91099 Täydennysrakentaminen menot -100 -100 -100 -300

kaavahankkeisiin ja kaavamuutoksiin

Sillat menot -15 -15

Kuntotutkimuksen mukaiset korjaukset

Liikenneväylät yhteensä menot -1450 -1600 -1200 -4250

tulot 0

netto -1450 -1600 -1200 -4250

Alustavan toteutusjärjestyksen mukaisesti
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LIITE 2

Tekninen lautakunta, liikenneväylät

KOHDE 2021 2022 2023

91002 Päällystykset 1. Alanurmon koulun seutu, 2. Ilkan 

alue,  3. Ritavuori 4, 5. Liiverinkuja, 6. 

Huhtakummun alue, 6. Närhitie, 7. 

Ritavuori 5, 8. Tikantie, 9. 

Mestarinvainion alue, 10. Honkimäen 

teollisuusalue, 11. Alanko, 12. Simpsiö 

mökkialue

2021 päällystetään 

prioriteettijärjestyksessä. Mitä jää 

päällystämättä, järjestys jatkuu 

seuraavana vuonna

2022 päällystetään 

prioriteettijärjestyksessä. Mitä jää 

päällystämättä, järjestys jatkuu 

seuraavana vuonna

-150 000 € -150 000 € -150 000 €

91009 Yksityistiet Yksityisteiden rakenteelliset 

parannukset

Yksityisteiden rakenteelliset 

parannukset Yksityisteiden rakenteelliset parannukset

-50 000 € -50 000 € -50 000 €

91200 Katu- ja tievalaistus Saneeraukset, uudiskohteet ja 

torialueen valaistuksen uusiminen Saneeraukset, uudiskohteet Saneeraukset, uudiskohteet

-110 000 € -90 000 € -90 000 €

Liikennevalot Korjaus korjaus korjaus

-50 000 € -50 000 € -50 000 €

91080 Sadevesiviemäröinnit Sadevesiviemäröinnin vuosittain 120, 

ojien ruoppaukset vuosittain 30

Sadevesiviemäröinnin vuosittain 120, 

ojien ruoppaukset vuosittain 30

Sadevesiviemäröinnin vuosittain 120, 

ojien ruoppaukset vuosittain 30

-150 000 € -150 000 € -150 000 €

91082 Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuuden parantaminen Liikenneturvallisuuden parantaminen Liikenneturvallisuuden parantaminen

-50 000 € -50 000 € -50 000 €

91155 Katujen peruskorjaukset  Ritakulma 120 m 60

Välilänkatu 530 m 250, Mäkiraitti  200 

m 100, Annankatu 100 m 

35,Sairaalantien loppupää ja 

Heinälehdontie 100, Rauhankatu 

TARKENTUU, Vesipalontie TARKENTUU

Jalminkatu 320 m 120, Puusepäntie 390 

m 175

-60 000 € -485 000 € -295 000 €

91107 Esteettömyyden parantaminen Parantaminen Parantaminen Parantaminen

-20 000 € -20 000 € -20 000 €

91133 Katuviheralueet

Perusparannukset ja 

l i ikenneturvallisuuden sekä hoidon 

helpottaminen, vieraslajit

Perusparannukset ja 

l i ikenneturvallisuuden sekä hoidon 

helpottaminen, vieraslajit

Perusparannukset ja 

l i ikenneturvallisuuden sekä hoidon 

helpottaminen, vieraslajit

-25 000 € -25 000 € -25 000 €

91300 Liikenteen ohjauslaitteet Hankinnat ja korjaukset Hankinnat ja korjaukset Hankinnat ja korjaukset

-5 000 € -5 000 € -5 000 €

Uudet alueet Liuhtarin koulun LP alue 175 Jouttikall ion yritysalue (Tarkentuu) Jouttikall ion yritysalue (Tarkentuu)

-175 000 €

91011 Elyn teiden yhteistyökohteet Honkimäen rampin vihertyöt 50 Huhtakummun vallien viimeistely 25

-50 000 € -25 000 €

91116 Uudet asunto- ja teollisuusalueet

Ritavuori Peikkopuro 1-alue 260 

(arvio), Marielund 1-alue 180 (arvio)

Ritavuori Peikkopuro 2-alue 250, 

Marielund 2-alue 150 

Alanko 2-vaihe Kauppiaantie klv 

kauppakeskukselle 250 m 65, Alanko ja 

Kelikko kiertoli ittymät 40, Alanko 2-vaihe 

Uusi Isorintalantie 150 m 110

-440 000 € -400 000 € -215 000 €

91099 Täydennysrakentaminen kaavahankkeisiin ja kaavamuutoksiin kaavahankkeisiin ja kaavamuutoksiin kaavahankkeisiin ja kaavamuutoksiin

-100 000 € -100 000 € -100 000 €

Sillat Kuntotutkimuksen mukaiset korjaukset

Täydentyy 2021 vuoden 

kuntotutkimusten jälkeen

-15 000 €
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Tili Kpaikka Talous 2021 2022 2023 Yhteensä

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

1131 92110 Puistojen peruskorjaus menot -75 -85 -85 -245

Laurilanpuiston suihkulähde 15, Alanurmon kouluranta 10, puistokäytävien korjaukset ja leikkivälineiden uusiminen vanhoissa puistoissa 50

1135 92150 Uimarannat menot -23 -10 -33

Kauhajärven Hirvijärven kunnostus 3, Erkinmontun väliaikaisen massoille varatun alueen kunnostus 10, Jokilaitureiden korjaaminen 10

1131 92115 Valmiiden asuntoalueiden rakentamattomat puistot menot -5 -5 -5 -15

1135 92200 Urheilu- ja ulkoilualueet menot -530 -686 -53 -1269

tulot 227

1135 92209 Simpsiön rinteet menot -10 -10 -10 -30
vieraslajit

1155 92300 Viitoitus menot -3 -3 -3 -9

Uusiminen ja l isääminen

1150 92301 Ulkovalaistuslaitteet, puistot menot -15 -10 -10 -35

Peitturinpuisto, Tallipuisto

1135 92303 Vt 19 melusuojauksen parantaminen menot -40 -40 -80

Vanhan vallin korottaminen

1011 92800 Mittaus- ja karttajärjestelmien kehittäminen menot -40 -40 -40 -120

Kehittäminen, perusparannus ja pohjakartan laajennus, paikkatietojärjestelmän kehittäminen

1131 92100 Puistot ja ykeiset alueet menot -30 -290 -30 -350

Asuntoalueiden uusien puistojen ennakkotyöt

1135 92307 Pyhälahden aukio ja Laurilanpuisto menot -50 -50

1011 92600 Yleiskaavoitus menot -50 -50 -50 -150

1011 92701 Alueiden kehittäminen menot -45 -45 -45 -135

maaperätutkimukset, johtojen siirrot, tonttien kunnostus, mainostaulut

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä menot -866 -1324 -331 -2521

tulot 227 227

netto -639 -1324 -331 -2294

Liuhtarin koulun lähili ikuntapaikka 400+290, sis. välituntipihat erityislapsille ja ylä- että alapihat sekä Liuhtarin kentän (haetaan avustusta 33 %), 

yläkoulujen hiekkakenttien pohjien kunnostus 10, Ritavuori kuntoradan valaistus 40 ja latupohjat 20, Simpsiö tekolumetus 10 ja kuntoradan 

parantaminen 40, Liikennepuisto peruskorjaus 10  

Lähiliikuntapaikka-avustus 33 % 
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LIITE 3

Tekninen lautakunta, muut kiinteät rakenteet ja laitteet

KOHDE 2021 2022 2023

92110 Puistojen peruskorjaus

Laurilanpuiston suihkulähde 15, Alanurmon 

kouluranta 10, puistokäytävien korjaukset ja 

leikkivälineiden uusiminen vanhoissa 

puistoissa 50, Peitturinpuisto, 

Laurilanpuisto

Leikkipaikkojen korjaus EU-normien 

mukaisiksi:  á 25 000 Välilänuisto, 

Vesipaikapuisto, Niemitalonpuisto, 

Iisakinpuisto, Jokipellopuisto, 

Peltopyynpuisto, Marielundinpuisto, 

Palomäenpuisto, Paukupuisto, 

Lagerstedinpuisto, Visakoivunpuisto , 

Puistokäytävien peruskorjausta:  á 25 000 , 

Riihipuisto, Liuhtarinteenpuisto, 

Siiri länpuisto, Marielundinpuisto, 

Matopesupaikka, Ruiskaunokinpuisto, 

Saarenpääpuisto, Välilänpuisto, 

Perinnepuisto

Puistojen peruskorjausta, siirretään 

kohteita 2022 vuodelta mitä jää 

toteuttamatta

-75 000 € -85 000 € -85 000 €

92150 Uimarannat Kauhajärven Hirvijärven kunnostus 3, 

Erkinmontun väliaikaisen massoille varatun 

alueen kunnostus 10, Jokilaitureiden 

korjaaminen 10  Jokilaitureiden korjaaminen 10

-23 000 € -10 000 €

92115 Valmiiden asuntoalueiden 

rakentamattomat puistot

-5 000 € -5 000 € -5 000 €

92200 Urheilu- ja ulkoilualueet, sivla
Liuhtarin koulun lähili ikuntapaikka 400+290, 

sis. välituntipihat erityislapsil le ja ylä- että 

alapihat sekä Liuhtarin kentän (haetaan 

avustusta 33 % 227000€), kyläkoulujen 

hiekkakenttien pohjien kunnostus 10, 

Ritavuori kuntoradan valaistus 40 ja 

latupohjat 20, Simpsiö tekolumetus 10 ja 

kuntoradan parantaminen 40, Liikennepuisto 

peruskorjaus 10  

Liuhtarin koulun lähili ikuntapaikka 

Liuhtarin kentän osuus 290, Ritavuoren 

lähili ikunta- ja l i ikunta-alueet 355, Lukion 

ulkoliikuntapaikka 9, pesäpallokentän 

valaistus 12, Simpsiön ulkokuntolaitteet 20

Kyläkoulujen hiekkakenttien pohjien 

kunnostus 10, kuntosalilaitteiden 

uusiminen 10, kaukaloiden uusiminen 

15, tekolumetus 18

-530 000 € -686 000 € -53 000 €

92209 Simpsiön rinteet vieraslajit vieraslajit vieraslajit

-10 000 € -10 000 € -10 000 €

92300 Viitoitus Uusiminen ja l isääminen Uusiminen ja l isääminen Uusiminen ja l isääminen

-3 000 € -3 000 € -3 000 €

92301 Ulkovalaistuslaitteet, puistot 

(LED) Peitturinpuisto, Tall ipuisto

Toteutus määräärahojen puitteissa: 

Valojen korjaus 15 000 €: 

Palomäempuisto, 

Paukunpuisto,Visakoivunpuisto. Uudet 

valot á 20 000 €: Vallipuisto, 

siiri länpuisto,  Iisakinpuisto, 

Jokipellonpuisto, Puolukkatienpuisto,  

Vesipaikanpuisto, Vähtärinpuisto, 

Toteutus määrärahojen puitteissa: 

Uudet valot á 20 000 €:Heimonpuisto, 

Itsenäisyydenpuisto, Kiviristin 

muistomerkki, Museopuisto, 

Penttilänpuisto, Hirvilammenpuisto, 

Larvapuisto, Saarenpäänpuisto, 

Ylisaarenpuisto, Perinnepuisto

-15 000 € -10 000 € -10 000 €

92303 Vt 19 melusuojauksen 

parantaminen
Vanhan vallin korottaminen / meluseinän 

rakentaminen

Vanhan vallin korottaminen / meluseinän 

rakentaminen

-40 000 € -40 000 €

92800 Mittaus- ja karttajärjestelmät Kehittäminen, perusparannus ja pohjakartan 

laajennus, paikkatietojärjestelmän 

kehittäminen

Kehittäminen, perusparannus ja 

pohjakartan laajennus, 

paikkatietojärjestelmän kehittäminen

Kehittäminen, perusparannus ja 

pohjakartan laajennus, 

paikkatietojärjestelmän kehittäminen

-40 000 € -40 000 € -40 000 €

92100 Puistot ja yleiset alueet

Asuntoalueiden uusien puistojen 

ennakkotyöt 10 000 €, Puukkopuisto 20 000 €

Paukun alueen rantareitti  250, 

asuntoalueiden uusien puistojen 

ennakkotyöt 10 000 €, Ilkanalueen puisto 

30 000 €

 asuntoalueiden uusien puistojen 

ennakkotyöt

-30 000 € -290 000 € -30 000 €

92307 Pyhälahden aukio ja 

Laurilanpuisto Kauppakadun aukion laatoitus 

-50 000 €

92600 Yleiskaavoitus

-50 000 € -50 000 € -50 000 €

92701 Alueiden kehittäminen
maaperätutkimukset, johtojen siirrot, 

tonttien kunnostus, mainostaulut

maaperätutkimukset, johtojen siirrot, 

tonttien kunnostus, mainostaulut

maaperätutkimukset, johtojen siirrot, 

tonttien kunnostus, mainostaulut

-45 000 € -45 000 € -45 000 €
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Tili Kpaikka Talous 2021 2022 2023 Yhteensä

Vesihuoltolaitos

1145 96705 Pumppaamojen saneeraus menot -20 -20 -20 -60

Saneeraukset

1145 96200 Vesijohtoverkoston saneeraus menot -350 -400 -300 -1050

Leppämäentie-Rajalanpolku-Palmutie 800m 

1145 96600 Viemäriverkoston saneeraus menot -50 -50 -50 -150

1145 96705 Kaukovalvonnan uusiminen, viemäri menot -15 -15 -15 -45

1145 96108 Kaukovalvonnan täydennysrakentaminen, vesi menot -15 -15 -15 -45

1145 96108 Paineenkorotuspumppaamot menot -5 -5 -5 -15

Uusiminen ja l isääminen

1145 96501 Täydennysrakentaminen, viemäri menot -50 -50 -50 -150

1145 96101 Täydennysrakentaminen, vesi menot -50 -50 -50 -150

1145 Uudet asunto-, teollisuus- yms. alueet, vesi ja viemäri menot -362 -470 -200 -1032

Ritavuori Peikkopuro 1-alue 200, Marielund 1-alue 162

1145 96670 Haja-asutusalueen viemäröintihankkeet menot -300 -150 -450

Toiminta-alueen viemäröintikohteet 100, kiinteistökohtaiset järjestelmät 200

1145 96654 Haja-asutusalueen viemäröintikohteet menot -100 -100 -100 -300

Toiminta-alueen li ittymiset

Vesihuoltolaitos yhteensä menot -1317 -1325 -805 -3447

tulot

netto -1317 -1325 -805 -3447

 
 
LIITE 4

Tekninen lautakunta, vesihuoltolaitos

KOHDE 2021 2022 2023

96705 Pumppaanojen saneeraus Saneeraukset Saneeraukset Saneeraukset

-20 000 € -20 000 € -20 000 €

96200 Vesijohtoverkon saneeraus Leppämäentie-Rajalanpolku-Palmutie 

800m 350 Teollisuustie 650 m 400 Voitilantie 500 m 300

-350 000 € -400 000 € -300 000 €

96600 Viemäriverkoston saneeraus
-50 000 € -50 000 € -50 000 €

96705 Kaukovalvonnan uusiminen JV

-15 000 € -15 000 € -15 000 €

96108 Kaukovalvonnan täydentäminen, 

VJ

-15 000 € -15 000 € -15 000 €

96108 Paineenkorotuspumppaamot Uusiminen ja l isääminen Uusiminen ja l isääminen Uusiminen ja l isääminen

-5 000 € -5 000 € -5 000 €

96101/69501 Täydennysrakentaminen Vesi ja viemäri Vvesi ja viemäri Vesi ja viemäri

-100 000 € -100 000 € -100 000 €

96151/96682 Uudet asunto-, teollisuus- 

ym alueet vesi ja viemäri
Ritavuori Peikkopuro 1-alue 200, 

Marielund 1-alue 162

Uusi Isorintalantie 150 m 70, Ritavuoren 

Peikkopuro 2-alue 200, Marielund 2-alue 

200 Peikkopuro 3-alue 200

-362 000 € -470 000 € -200 000 €

96670 Haja-asutusalueen 

viemäröintikohteet Toiminta-alueen viemäröintikohteet 100, 

kiinteistökohtaiset järjestelmät 200 Kiinteistökohtaiset järjestelmät 150

-300 000 € -150 000 €

96654 Haja-asutusalueen 

viemäröintikohteet Toiminta-alueen li ittymiset Toiminta-alueen li ittymiset Toiminta-alueen li ittymiset

-100 000 € -100 000 € -100 000 €
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Tili Kpaikka Talous 2021 2022 2023 Yhteensä

Kalusto

Tekninen lautakunta

1164 98107 Maankäyttö- ja kiinteistöosasto menot -10 -10 -10 -30

Mittauskalusto

1164 98108 Rakentaminen- ja tilapalvelu menot -5 -5 -5 -15

Erikoiskalustoa

1165 98102 Viheraluepalvelut menot -50 -15 -15 -80

Traktori

98105 Vesihuoltolaitos menot -50 -10 -10 -70

Pakettiauto

Liikennealueet menot -10 -10 -10 -30

98110 VSS - valmiuskalusto menot -10 -30 -10 -50

98112 Siivouskalusto menot -40 -10 -10 -60

98113 Keittiökalusto menot -70 -30 -30 -130

Työkalujen päivitys menot -15 -10 -10 -35

Kalusto / Tekninen lautakunta yhteensä menot -260 -130 -110 -500

tulot

netto -260 -130 -110 -500  
 
 
 
 
Tili Kpaikka Talous 2021 2022 2023 Yhteensä

Kalusto

Perusturvalautakunta

97501 Sosiaalipalvelut menot 0

97502 Terveyspalvelut menot -135 -150 -150 -435

Vastaanotto- ja toimenpideosasto:

echo-laite / uä-laite 35, rasitus EKG-laite 20

Hammashoitola:

laatu- ja vaikuttavuusmittaristotyökalu 6,5, hammashoitokone 35, instrumenttidesinfektori välinehuoltoon 20

Akuutti- ja kuntoutus sekä fysioterapia 12,5

Vanhustyö:

Sähkökäyttöiset suihkutuolit 4 kpl eri yksiköihin 12

Kalusto / Perusturvalautakunta yhteensä menot -135 -150 -150 -435

tulot 0

netto -135 -150 -150 -435

 
 
 
Tili Kpaikka Talous 2021 2022 2023 Yhteensä

Kalusto

Ympäristölautakunta

1172 menot

Kalusto / Ympäristölautakunta yhteensä menot

tulot

netto
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Tili Kpaikka Talous 2021 2022 2023 Yhteensä

Kalusto

Sivistyslautakunta

97012 Hallinto menot -8 -8 -5 -21

levytilan laajennus palomuuri tukiasemat, kalusteet

97003 Alakoulut menot -80 -134 -73 -287

Dig.oppimisympäristö  Oppimisympäristöt 

97004 Keskuskoulu menot -20 -10 -30

Keskusradio, äänentoistojärjestelmä

97015 Ritavuoren koulu menot -70 -60 -130

opetusväline, TVT- ja kalustohankinnat

97016 Liuhtarin koulu menot -450 -105 -555

opetusväline, TVT- ja kalustohankinnat

97001 Yläkoulu menot -35 -70 -25 -130

oppilaskaapit, oppimisympäristöt, dig.oppimisympäristöt

97002 Lukio menot -43 -34 -14 -91

opetusvälineet, opiskelukirjaston täydennys, kalusto/TVT

97101 Kansalaisopisto menot -17 -15 -8 -40

taito- ja taideaineiden kalusto- ja laitehankinnat, kalusto- ja laitehankinnat taiteen perusopetus kuvataiteen ja musiikin mediatyöpajaan

97008 Kulttuuritoimi menot -14 -10 -10 -34

kalusteet/TVT-laitteet, valvontakamerat

97007 Musiikkiopisto menot -15 -23 -17 -55

soitin ja laitehankinnat, TVT-laitehankinnat, kalusteet

97005 Kirjasto menot -27 -97 -92 -216

tulot 60

97052 Nuorisotoimi menot 0

97051 Varhaiskasvatus menot -12 -11 -3 -26

Kaluston uusiminen päiväkoteihin ja ryhmiksiin, digi/kirjauspuhelimet päiväkodit/ryhmikset/pph

97050 Liikuntatoimi menot -35 -15 -180 -230

lähetyskuutiot (yu), urheilutalon tulostaulu, 

Kalusto / Sivistyslautakunta yhteensä menot -826 -592 -427 -1845

tulot 60 60

netto -826 -532 -427 -1785

Omatoimikirjastosysteemi 25, 2022-2023 Kirjasto/monitoimiauto (yhteinen Alajärven 

kanssa) 0+90+90 (valtionapu 60 000 € ehtona), kalusteet 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

 
 
 
 
LIITE 5

Sivistyslautakunta, kalusto

KOHDE 2021 2022 2023

97012 Hallinto levytilan laajennus palomuuri tukiasemat, 

kalusteet 

levytilan laajennus palomuuri tukiasemat, 

kalusteet 

levytilan laajennus palomuuri tukiasemat, 

kalusteet 

-8 000 € -8 000 € -5 000 €

97003 Alakoulut Dig.oppimisympäristö  Oppimisympäristöt Dig.oppimisympäristö,Oppimisympäristöt Dig.oppimisympäristö,Oppimisympäristöt 

-80 000 € -134 000 € -73 000 €

97004 Keskuskoulu Keskusradio, äänentoistojärjestelmä Keskusradio, äänentoistojärjestelmä

-20 000 € -10 000 €

97015 Ritavuoren koulu opetusväline, TVT- ja kalustohankinnat opetusväline, TVT- ja kalustohankinnat

-100 000 € -30 000 €

97016 Liuhtarin koulu opetusväline, TVT- ja kalustohankinnat opetusväline, TVT- ja kalustohankinnat

-450 000 € -105 000 €

97001 Yläkoulu oppilaskaapit, oppimisympäristöt, 

dig.oppimisympäristöt

oppilaskaapit, oppimisympäristöt, 

dig.oppimisympäristöt

oppilaskaapit, oppimisympäristöt, 

dig.oppimisympäristöt

-35 000 € -70 000 € -25 000 €

97002 Lukio opetusvälineet, opiskelukirjaston täydennys, 

kalusto/TVT

opetusvälineet, opiskelukirjaston 

täydennys, kalusto/TVT

opetusvälineet, opiskelukirjaston 

täydennys, kalusto/TVT

-43 000 € -34 000 € -14 000 €

97101 Kansalaisopisto taito- ja taideaineiden kalusto- ja 

laitehankinnat, kalusto- ja laitehankinnat 

taiteen perusopetus kuvataiteen ja musiikin 

mediatyöpajaan

taito- ja taideaineiden kalusto- ja 

laitehankinnat, kalusto- ja laitehankinnat 

taiteen perusopetus kuvataiteen ja musiikin 

mediatyöpajaan

taito- ja taideaineiden kalusto- ja 

laitehankinnat, kalusto- ja laitehankinnat 

taiteen perusopetus kuvataiteen ja musiikin 

mediatyöpajaan

-17 000 € -15 000 € -8 000 €

97008 Kulttuuritoimi kalusteet/TVT-laitteet, valvontakamerat kalusteet/TVT-laitteet kalusteet/TVT-laitteet

-14 000 € -10 000 € -10 000 €

97007 Musiikkiopisto soitin ja laitehankinnat, TVT-laitehankinnat, 

kalusteet Soitin ja laitehankinnat Kalusteet 

-15 000 € -23 000 € -17 000 €

97005 Kirjasto

Omatoimikirjastosysteemi 25, kalusteet 2

Omatoimikirjastosysteemi 3, 

Kirjasto/monitoimiauto (yhteinen Alajärven 

kanssa) 90 (valtionavustus 60 000 € 

ehtona), kalusteet 4

Kirjasto/monitoimiauto (yhteinen Alajärven 

kanssa) 90 (valtionavustus 60 000 € 

ehtona), Kalusteet 

-27 000 € -97 000 € -92 000 €

97051 Varhaiskasvatus Kaluston uusiminen päiväkoteihin ja 

ryhmiksiin, digi/kirjauspuhelimet 

päiväkodit/ryhmikset/pph

Kaluston uusiminen päiväkoteihin ja 

ryhmiksiin, digi/kirjauspuhelimet 

päiväkodit/ryhmikset/pph

Kaluston uusiminen päiväkoteihin ja 

ryhmiksiin

-12 000 € -11 000 € -3 000 €

97050 Liikuntatoimi lähetyskuutiot (yu), urheilutalon tulostaulu, salibandykaukalo, latukone

-35 000 € -15 000 € -180 000 €
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INVESTOINNIT KAIKKI YHTEENSÄ

Talous 2021 2022 2023 Yhteensä

Kaupunginhallitus, kiinteä omaisuus menot -1390 -1390 -1390 -4170

tulot 1300 1300 1300 3900

netto -90 -90 -90 -270

Kalusto / Kaupunginhallitus / irtain omaisuus yhteensä menot -160 -220 -220 -600

tulot 0 0 0 0

netto -160 -220 -220 -600

Kaupunginhallitus yhteensä menot -1550 -1610 -1610 -4770

tulot 1300 1300 1300 3900

netto -250 -310 -310 -870

Rakennusinvestoinnit yhteensä menot -2923 -6261 -3384 -12568

tulot

netto

Liikenneväylät yhteensä menot -1450 -1600 -1200 -4250

tulot 0

netto -1450 -1600 -1200 -4250

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä menot -866 -1324 -331 -2521

tulot 227 227

netto -639 -1324 -331 -2294

Vesihuoltolaitos yhteensä menot -1317 -1325 -805 -3447

tulot

netto -1317 -1325 -805 -3447

Kalusto / Tekninen lautakunta menot -260 -130 -110 -500

tulot

netto -260 -130 -110 -500

Tekninen lautakunta yhteensä menot -6816 -10640 -5830 -23286

tulot 227 0 0 227

netto -6589 -10640 -5830 -23059

Kalusto / Ympäristölautakunta yhteensä menot

tulot

netto

Kalusto / Sivistyslautakunta yhteensä menot -826 -592 -427 -1845

tulot 60 60

netto -826 -532 -427 -1785

Kalusto / Perusturvalautakunta yhteensä menot -135 -150 -150 -435

tulot 0

netto -135 -150 -150 -435

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ menot -9327 -12992 -8017 -30336

tulot 1527 1360 1300 4187

netto -7800 -11632 -6717 -26149

 
 
 


