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TASEKIRJA
TOIMINTAKERTOMUS

1.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus
Lapuan kaupungin strategiaa on toteutettu tuloksellisesti tilikauden 2020 aikana huolimatta
koronaviruksen aiheuttamista rajoitteista. Lapuan kaupungin visiona on olla kasvava, elinvoimainen ja hyvinvoiva kaupunki. Strategiamme eli onnen reseptimme neljä keskeistä tavoitetta ovat hyvinvointi, väestönkasvu, työpaikkaomavaraisuus ja talouden tasapaino.
Hyvinvoinnin toteutumista kuvastaa Kuntaliiton toteuttama kuntalaistutkimus, jonka perusteella Lapuan kaupungin asukkaat olivat kuntapalveluihinsa tutkimuskuntien tyytyväisimpiä.
Lapualaisten yleinen palvelutyytyväisyys oli 4,04 asteikolla 1-5 ja Lapua jakoi tällä tuloksella
kärkisijan Naantalin kanssa. Lapualaisten yleisarvio kuntapalvelujen saavutettavuudesta oli
3,99 asteikolla 1-5 ja tälläkin tuloksella Lapua ylsi toiseksi parhaimmaksi kyselyyn osallistuneista kunnista. Lapua on saanut usein positiivista näkyvyyttä terveyspalveluiden hyvästä toimivuudesta. Kuntalaistutkimuksessa Lapua sai terveyskeskuksen lääkärivastaanoton hoidosta toiseksi parhaan tuloksen 4,28 asteikolla 1-5. Myös koronatilanteen hoidosta kysyttäessä lapualaiset olivat tyytyväisimpien joukossa.
Vuoden 2020 aikana on uusien kaava-alueiden suunnittelu edennyt kiitettävästi. Vuoden aikana on Ritavuoren alueelle saatu myyntiin uusia omakotitontteja. Lisäksi uusia kaava-alueita on viety eteenpäin siten, että vuonna 2021 saadaan lisää monimuotoisia tontteja tarjolle
sekä Marielundin rantaan että Ritavuorelle. Strategiamme mukaisen kaikille sopivaa asumista -lupauksemme olemme näillä toimenpiteillä varmistaneet.
Strategiamme lupaus terveistä kasvu- ja oppimisympäristöistä on lunastettu siten, että uudet
alakoulut on rakennettu Ritavuorelle ja Liuhtariin. Koululaiset pääsivät aloittamaan Ritavuorella syksyllä 2020 ja Liuhtarin uuteen kouluun alakoululaiset pääsivät helmikuun 2021
alussa. Lisäksi talousarviossa on uuden päiväkodin rakentamisen aloittaminen Ritavuorelle
vuonna 2021.
Lapuan tavoitteena on olla kasvava ja vuoden 2020 ennakkoväkilukutilaston mukaan nettomuuttovoitto oli + 18 henkilöä vuonna 2020. Alhainen syntyvyys ja korkea kuolleisuus käänsivät vielä vuoden 2020 kokonaisasukasluvun 57 henkilöä edellistä vuotta pienemmäksi ja
asukasluku oli 14.221 henkilöä vuoden 2020 lopussa. Väestönkasvua kiritettiin Ritavuoren
koulun avajaisten yhteydessä pidetyssä tontti-illassa sekä loppuvuoden Black Friday -tapahtumassa, jossa myytiin vuorokaudessa 25 tonttia. Black Friday tapahtuma oli ennakkoluuloton ja sen toteutettiin Lapuan strategian mukaisesti hyödyntäen kokeilevaa innovointia.
Lapuan kaupungin yhtenä tavoitteena on työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Elinkeinoohjelman mukaisesti kaupungin tehtävänä on luoda kilpailukykyiset olosuhteet yrittäjyyden ja
elinkeinoelämän kehittymiselle ja yritysten kasvulle. Elinkeinotoimen neuvontapalveluissa toteutettiin tilikauden aikana 1.467 asiakasneuvontatapahtumaa. Palveluja on tarjottu myös Lapuan kaupungin omistaman tytäryhtiön Lapuan Kehitys Oy:n toimesta. Sen keskeisenä tehtävänä on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä, kasvuyritysten kehittymistä sekä uusien
yritysten sijoittumista Lapualle. Lapuan kaupungin marraskuisessa tiedotuslehdessä, Hyviä
Uutisia Lapualta, on esitelty joukko kasvavia ja merkittäviä investointeja toteuttaneita yrityksiä sekä niitä, jotka ovat siirtyneet Lapualle muualta.
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Lapuan kaupunki teki vuonna 2020 ylijäämää 3,2 miljoonaa euroa. Lisäksi edellisten tilikausien korjaus lisäsi ylijäämää 1,2 miljoonaa euroa. Lapuan kaupungilla on taseessa ylijäämiä
nyt tilikauden lopussa yhteensä 19,5 miljoonaa euroa.
Merkittävästi talousarviota parempi tilikauden tulos johtui useista tekijöistä. Valtio korotti valtionosuuksia ja tuki kuntia koronaepidemiasta selviämisessä. Valtion tuki kunnille oli tarpeen,
sillä koronasta aiheutui merkittäviä taloudellisia haasteita kunnille. Lapualla koronasta aiheutui mm. seuraavia taloudellisia vaikutuksia: verotulot jäivät alle talousarvion, toimintatuotot
alenivat, koronatestaukset ja niiden aiheuttamat lisätyöt aiheuttivat ylimääräisiä kuluja, työttömyyden lisääntyminen aiheutti työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua.
Lapuan kaupungin strategian yhtenä tavoitteena on talouden tasapaino. Lapuan kaupungilla
on toimenpideohjelma, jonka puitteissa toteutetaan talouden tasapainoon tähtääviä toimenpiteitä. Tilikaudella 2020 Lapuan kaupungin toimintakulut olivat samalla tasolla kuin vuonna
2019, vaikka koronasta aiheutui lisäkuluja. Tämä on osoituksena toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden erinomaisesta toteuttamisesta.
Lapuan kaupungin toteutuneet nettoinvestoinnit olivat 13,3 miljoonaa euroa, jonka johdosta
kaupungin nettolainat lisääntyivät 2,9 miljoonalla eurolla. Lapuan kaupungin lainamäärä vuoden 2020 lopussa on 70,8 miljoonaa euroa eli 4977 euroa/asukas. Kaupunkikonserniin kuuluvilla tytäryhtiöillä, osakkuusyhteisöillä ja kuntayhtymillä on merkittävä vaikutus konsernin
lainamäärään. Konsernin lainamäärä oli vuoden 2020 lopussa 122,7 miljoonaa euroa eli
8626 euroa/asukas.
Henkilöstön keskuudessa toteutettiin tyytyväisyystutkimus vuoden 2020 lopulla. Tutkimuksen
perusteella 90 % vastaajista oli tyytyväisiä Lapuan kaupunkiin työnantajana. Henkilöstötyytyväisyys parani hieman edelliseen tutkimusajankohtaan verrattuna ja vertailukelpoisten tekijöiden onnistumiskeskiarvo oli 3,80 asteikolla 1-5. Merkittävä parannus tapahtui kehityskeskustelujen toteuttamisessa. Uusimman tyytyväisyystutkimuksen mukaan 67 % oli käynyt kehityskeskustelun viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, kun se kaksi vuotta aiemmin oli vain
43 %. Kehityskeskustelujen järjestäminen vuosittain ja henkilöstötyytyväisyystutkimuksen
toteuttaminen kerran kahdessa vuodessa ovat Lapuan kaupungin strategian mukaisia.
Kiitän asukkaita, luottamushenkilöitä, henkilöstöä sekä yritysten ja yhteisöjen edustajia erinomaisesta yhteistyöstä.
Satu Kankare
kaupunginjohtaja
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1.2 Kaupungin hallinto
Kaupunginvaltuusto
Valtuusto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Valtuustossa on 35 jäsentä ja sen kokoonpano oli
seuraava:
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat:
Esa Rintala, valtuuston puheenjohtaja, Kesk.
Kai Pöntinen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, Kok.
Markus Tattari, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, KD
Kaupunginvaltuuston jäsenet:
Suomen Keskusta (14)
Gray Jenni, Hella Pekka, Hietala Marianne, Kaartinen Antti, Kangas Matti, Kangas Vappu, Kivisaari Pekka, Latvala Rauno,
Latva-Rasku Eeva-Maria, Perälä Ari, Porre Juha, Rintala Esa, Ulvinen Ilpo, Yli-Karhu Esko
Kansallinen Kokoomus (13)
Ikola Simo, Kattelus Juha, Kortesoja Hanna-Maria, Kuula Sami, Lahdensuo Olli-Matti, Lahdensuo Panu, Lahtinen Helena,
Nirha Kari, Pöntinen Kai, Rajala Lasse, Riihimäki Marja-Liisa, Rinnankoski Matti, Vaahtoniemi Jussi
Suomen Kristillisdemokraatit (2)
Laine Kari, Tattari Markus
Perussuomalaiset (3)
Juupajärvi Tero, Kangasluoma Riitta, Kankaanpää Alpo
Suomen Sosiaalidemokraatit (2)
Lakaniemi Paavo, Tuurinmäki Ari
Vasemmistoliitto (1)
Välkkilä Arvi

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus on pitänyt 20 kokousta. Esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Satu Kankare.
Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja sen kokoonpano on seuraava:
Kaupunginhallituksen puheenjohtajat:
Panu Lahdensuo, puheenjohtaja, Kok.
Pekka Kivisaari, 1. varapuheenjohtaja, Kesk.
Riitta Kangasluoma, 2. varapuheenjohtaja, PS
Kaupunginhallituksen jäsenet:
Suomen Keskusta (4)
Gray Jenni, Kangas Matti, Hietala Marianne, Kivisaari Pekka
Kansallinen Kokoomus (4)
Ikola Simo, Kortesoja Hanna-Maria, Lahdensuo Panu, Vaahtoniemi Jussi
Perussuomalaiset (2);
Kangasluoma Riitta, Syrjälä Sini
Suomen Sosiaalideomokraatit (1)
Lakaniemi Paavo
Lautakuntien kokoonpanot ja tilivelvolliset viranhaltijat on selvitetty asianomaisen lautakunnan kohdassa.
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1.3 Yleinen taloudellinen kehitys
Kuluva vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen. Koronapandemian vyöryessä päälle kunnissa ja
koko yhteiskunnassa korostui epätietoisuus siitä, mitä tuleman pitää. Kukaan ei tiennyt, miten voimakkaasti kansantalouden suhdanteet ja verotulot tippuisivat tai kuinka paljon julkisen
sektorin menot lisääntyisivät. Viralliset arviot koronan talousiskusta nousivat kevään mittaan
rajusti, kun pandemia levisi eri maihin ja työpaikalla käynti ja palvelut seisahtuivat.
Pandemiatilanne vaihteli Suomessa huomattavasti heinä–syyskuussa eli kolmannella vuosineljänneksellä. Heinäkuussa tartuntamäärät pysyttelivät alhaisina, mutta syyskuun lopulla
toisen aallon saapuminen varmistui. Heinäkuussa matkustusrajoituksia höllennettiin ja lopuistakin ravintolatoiminnan rajoituksista luovuttiin. Syyskuun lopulla taloudellisen toiminnan rajoituksia jouduttiin asettamaan uudelleen tartuntojen ehkäisemiseksi.
Viime kevään pahimmat ennusteet bruttokansantuotteen laskun jyrkkyydestä eivät näytä toteutuneen. Suomen bruttokansantuote supistui kansantalouden tilinpidon tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan viime vuonna 2,8 prosenttia. Euroalueen BKT pieneni viime vuonna
6,6 prosenttia ja Ruotsin BKT 2,8 prosenttia, joten Suomi pärjäsi hyvin kansainvälisessä vertailussa.
Toimialoista teollisuuden tuotanto on ollut laskussa alkuvuodesta saakka. Teollisuuden saamat uudet tilaukset kääntyivät laskuun jo edellisen vuoden puolella, mikä kertoo suhdannetilanteen heikenneen jo ennen koronakriisiä. Rakentamisessa alkuvuoden kasvu laski nollan
tuntumaan syyskuulle tultaessa. Toimialoista vain kaupan puolella päästiin kasvuun, mutta
vaihtelu kaupan eri toimialojen välillä on kuitenkin suurta. Kriisin vaikutuksista kärsivät eniten
edelleen palvelualat, jotka muodostavat lähes 40 prosenttia yritysten tuotannosta jalostusarvolla mitattuna.
Pelättyä yritysten konkurssiaaltoa ei ole toistaiseksi näkynyt. Tammi–lokakuussa pantiin vireille 1 886 konkurssia, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona
vuotta aiemmin. Konkurssien alhaiseen määrään ovat vaikuttaneet yritystuet, verohallinnon
tarjoamat verohelpotukset ja väliaikainen konkurssilaki. Yritystuilla on pyritty lieventämään
koronan aiheuttamaa suhdanneheikentymää. Lakimuutoksella on puolestaan rajoitettu velkojan mahdollisuutta hakea yritys konkurssiin maaliskuun jälkeen syntyneiden maksurästien
perusteella.
Kolmannella neljänneksellä työllisyystilanne koheni edellisestä neljänneksestä. Työllisiä oli
50 000 vähemmän ja työttömiä 45 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä on laskenut työ- ja elinkeinoministeriön mukaan huhtikuun yli 160 000
henkilöstä elokuun lopun noin 60 000 henkilöön ja pysytellyt tällä tasolla aina lokakuun loppuun saakka. Lomautettujen määrän väheneminen ei heijastu suoraan työllisten määrän kasvuun eli iso osa lomautuksista on päättynyt töiden loppumiseen.
Kotitalouksien saamat palkansaajakorvaukset kasvoivat kolmannella neljänneksellä merkittävästi edellisestä neljänneksestä, ja muutos vaikutti positiivisesti kotitalouksien käytettävissä
olevien tulojen määrään. Samalla kotitalouksien kulutus palautui lähes koronakriisiä edeltävälle tasolle, minkä seurauksena säästämisaste kääntyi laskuun. Tästä huolimatta säästämisaste oli kolmannella neljänneksellä edelleen verrattain korkea.
Koronapandemia koettelee rankasti julkisen talouden kestävyyttä. Julkisen talouden menot
ovat kasvaneet rajusti, mutta toistaiseksi verotuloja on kertynyt vain hieman edellisvuotta vähemmän. Alijäämää on rahoitettu ottamalla lisää velkaa. Alkuperäisessä eduskunnan joulukuussa 2019 hyväksymässä valtion vuoden 2020 talousarviossa nettolainanoton tarpeeksi
arvioitin 2,2 miljardiin euroa. Seitsemännen lisätalousarvioesityksen (29.10.2020) mukaan
tarve on kasvanut noin 19,7 miljardiin euroon.
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Julkisyhteisöjen rahoitusasema sekä rahoitusaseman suhde bruttokansantuotteeseen heikkenivät selvästi vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä edellisvuodesta. Tulot tippuivat 0,6
miljardia euroa ja menot kasvoivat 2,3 miljardia euroa. Kausitasoitetut tulot pienenivät vähemmän kuin kausitasoitetut menot eli julkisyhteisöjen rahoitusasema ei enää huonontunut
vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä.
Kuluttajien luottamus talouteen romahti keväällä, ja kuluttaminen väheni voimakkaasti koronapandemian alkuvaiheessa. Kesän aikana luottamus palautui nopeasti, mutta marraskuussa kuluttajien odotukset lähitulevaisuudesta olivat edelleen melko pessimistisiä. Myös
yritysten luottamus tulevaan on Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorien mukaan edelleen kaikilla päätoimialoilla selvästi alemmalla tasolla kuin ennen koronakriisiä. Viimeisimpien kuukausitietojen mukaan teollisuudessa luottamus on hieman kohentunut ja vähittäiskaupassa heikentynyt.
Talouden pikaestimaatin mukaan tuotannon elpyminen pysähtyi jo heinäkuussa ja lokakuussakin kasvua kertyi vain 0,3 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Loppuvuoden osalta tunnelmat ovat kaksijakoiset. Epidemiatilanne pahenee lähes kaikkialla Euroopassa ja uusia rajoituksia joudutaan asettamaan. Toisaalta positiiviset uutiset rokotekehityksen edistymisestä
luovat uskoa kriisin päättymisestä.
Keskeiset ennusteluvut
Muuttuja
(%-muutos)
Bruttokansantuote (määrä)
Ansiotasoindeksi, muutos %
Inflaatio
Työttömyysaste, %
Työlliset, muutos%
Työllisyysaste,%
Verot/BKT %
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä /BKT, %
Julkiset menot / BKT, %
Julkinen velka/BKT, %
Vaihtotase/BKT, %
Euribor 3kk, %
10 vuoden korko, %

2019

2020 **

2021**

2022**

1,1
2,1
1
6,7
1,1
72,5
42,2
-1
53,3
59,3
-0,2
-0,4
0,1

-2,8
1,7
0,3
7,8
-1,5
71,5
41,7
-6,1
57,8
69
-1
-0,4
-0,2

2,5
2,5
1,2
8
-0,3
71,5
42,4
-5,2
57,3
71,4
-1
-0,5
-0,3

2
2
1,4
7,6
0,9
72,3
42
-3,3
55
72,5
-0,7
-0,4
-0,3

Lähde: VM Taloudellinen katsaus, Talvi 2020 ja tilastokeskus

1.4 Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys sekä muut olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa
Väestökehitys
Vuoden 2020 lopussa asukkaita oli ennakkotiedon mukaan 14221. Lapuan kaupunki on onnistunut saamaan nettomuuttovoiton positiiviseksi. Vuoteen 2019 verrattuna asukasluku on
laskenut 57 henkilöllä, mikä johtuu syntyvyyden vähentymisestä.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Asukkaita
muutos
31.12.
14 055
-143
13 955
-100
13 998
43
14 002
4
14 012
10
14 081
69
14 100
19
14 178
78

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Asukkaita muutos
31.12.
14 234
56 2016
14 326
92 2017
14 428
102 2018
14 530
102 2019
14 650
120 2020
14 692
42
14 733
41
14 609
-124

Asukkaita muutos
31.12.
14 581
-28
14 494
-87
14 427
-60
14 278
-154
14 221
-57
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Työllisyys
Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut vuoden 2020 aikana. Etelä-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 28,3 %:lla ja koko maassa työttömien työnhakijoiden
määrä nousi samalla ajanjaksolla 38,7 %. Lapualla työttömien osuus oli joulukuun lopulla
9,6 % kun se edellisvuonna vastaavana aikana oli 8,2 %. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
työllisyyskatsauksien mukaan vuoden 2020 työttömyysasteen keskiarvo oli Etelä-Pohjanmaalla 10,5 % ja koko maassa 13,6 %.
Vuoden 2020 talouskehitys sekä muut olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen maailmanlaajuisen koronaepidemian vuoksi. Koronaepidemian taloudelliset vaikutukset näkyvät myös Lapuan kaupungin tilikauden tuloksessa. Toimintatuotot pienentyivät mutta toisaalta toimintakulujen kasvu oli vähäistä. Verotulot laskivat
vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,2 milj. euroa, mutta verotulojen kertymä oli lopulta muutettua talousarviota parempi. Vuoden 2020 verotulokertymä oli 50,7 milj.
euroa. Vuoteen 2019 verrattuna verotuloja kertyi 0,8 milj. euroa eli 1,6 % enemmän.
Koronavuosi näkyy myös valtionosuuksien nousussa, sillä Suomen hallitus on tukenut kuntia
vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä selviämiseen. Peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä myönnetyn tuen määrä oli vuonna 2020 n. 3,5 milj. euroa. Vuoteen 2019 verrattuna valtionosuuksia saatiin 5,96 milj. euroa enemmän.
Kaupungin tilikauden tulokset ovat olleet vuosina 2018 - 2019 alijäämäisiä. Taseen yli-/alijäämätilillä oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä 15,1 milj. euroa ja vuoden 2020 tilinpäätöksessä
taseen yli-/alijäämätilillä oli 19,5 milj. euroa.
Kaupungin nettoinvestoinnit ovat olleet 2000-luvulla huomattavasti tulorahoitusta suuremmat.
Vuosina 2011 - 2020 nettoinvestoinnit ovat olleet yhteensä 104,3 milj. euroa, keskimäärin
10,4 milj. euroa vuotta kohti. Tulorahoituksen määrä on vastaavasti ollut 51,8 milj. euroa eli
n. 5,2 milj. euroa/vuosi. Vaje on katettu pääosin lainalla. Lainamäärä on kasvanut ko. ajanjaksolla 46,5 milj. euroa. Vuoden 2020 lainamäärä on 70,8 milj. euroa eli asukasta kohden
4.977 euroa. Lainamäärän kasvuvauhti on ollut nopeaa johtuen mm. merkittävistä kouluinvestoinneista, joita on toteutettu vuosien 2018 - 2020 aikana.
Suhteellinen velkaantuneisuus on yksi valtionosuuslain mukaisista kriisikunnan kriteereistä.
Raja-arvo ylittyy kun tunnusluku on >50 %. Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuustunnusluku oli 79,8 % vuonna 2018, 91 % vuonna 2019 ja 85,4 % vuonna 2020. Investointien tulorahoitusprosentti oli vuonna 2020 poikkeuksellisen hyvä 60 %. Vuonna 2019 vastaava tunnusluku oli 21 %. Investointien tulorahoitusprosentti on parantunut, mikä johtuu vuoden 2020
poikkeuksellisen hyvästä vuosikatteesta. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta oli -27,4 milj. euroa. Tunnusluku ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.
Vuosikatteen, poistojen ja nettoinvestointien suhde on kehittynyt seuraavasti vuonna
2011 - 2020:
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Vuoden 2020 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.12.2019. Talousarvion vuosikatteeksi muodostui 4,9 milj. euroa, jolloin 6,5 milj. euron poistojen jälkeen tulos
oli 1,6 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2020 tuloveroprosentti oli 21,5 %.
Vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion toimintakulut olivat 98,2 milj. euroa. Talousarvioon
tehtiin vuoden 2020 aikana muutoksia sillä valtuusto myönsi perusturvalautakunnalle 1,84
milj. euron lisämäärärahan, sisäiset vuokrat otettiin käyttöön, valtionosuuksien määrärahaa
nostettiin, verotuloarvioita laskettiin ja korko- ja rahoitustuottojen määrärahoihin tehtiin tarkistuksia. Muutetun talousarvion toimintakulut olivat 111,3 milj. euroa, joista sisäisen vuokrien
osuus oli 11,4 milj. euroa.
Toimintatuottoja kertyi 18,7 milj. euroa, joista sisäisten vuokratulojen osuus oli 6,3 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi muutettuun talousarvioon verrattuna 0,3 milj. euroa vähemmän.
Perusturvalautakunta alensi budjetoitujen toimintatuottojen kertymää vuoden 2020 aikana
0,2 milj. eurolla.
Kaupunginhallituksen toimintatuotot olivat 0,97 milj. euroa ja toimintakulut olivat 4,7 milj.
euroa. Toimintakate oli -3,74 milj. euroa. Talousarvioon nähden toimintakate alittui 1,08 milj.
eurolla.
Sivistyslautakunnan toimintatuotot olivat 1,9 milj. euroa ja toimintakulut olivat 31,4 milj. euroa. Toimintakate oli -29,4 milj. euroa. Toimintakate alittui talousarvioon verrattuna 1,2 milj.
euroa.
Perusturvalautakunnan toimintatuotot olivat 4,6 milj. euroa ja toimintakulut olivat -56,1 milj.
euroa. Toimintakate oli -51,5 milj. euroa. Toimintakate ylittyi n. 0,2 milj. euroa. Perusturvalautakunnan toimintakatteen ylitys johtui erikoissairaanhoidon kustannuksista, jotka ylittivät budjetin 0,3 milj. eurolla.
Teknisen lautakunnan toimintatuotot olivat 11,1 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön oli
0,2 milj. euroa ja toimintakulut olivat 15,3 milj. euroa. Toimintakate oli -4 milj. euroa. Talousarvioon verrattuna toimintakate alittui 0,9 milj. euroa.
Ympäristölautakunnan toimintatuotot olivat 0,1 milj. euroa ja toimintakulut olivat 0,3 milj.
euroa. Toimintakate oli 0,2 milj. euroa. Toimintakate alittui talousarvioon verrattuna 0,04 milj.
euroa.
Valtionosuuksiin budjetoitiin alun perin 38,6 milj. euroa. Arviota korotettiin talousarviomuutoksena 4,1 milj. euroa eli 42,7 milj. euroon. Suomen hallitus myönsi kunnille vuoden 2020
aikana ns. koronatukipaketin, jolla tuettiin kuntia koronaepidemiasta selviämiseen. Lapuan
koronatukipaketti oli n. 3,5 milj. euroa. Koronatuki maksettiin osana valtionosuuksia. Vuoden
2020 valtionosuudet olivat 42,8 milj. euroa.
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Vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion kunnallisverot olivat 46,5 milj. euroa. Koronaepidemian vuoksi verotuloennusteet ovat vaihdelleet suuresti vuoden 2020 aikana. Kevään 2020
Kuntaliiton tuottamat verotuloennusteet olivat erittäin synkät mutta loppuvuodesta ennusteet
paranivat. Lopulta verotulokertymä oli ennusteita parempi. Muutetun talousarvion kunnallisverot olivat 44,7 milj. euroa. Kunnallisverotuloennustetta korjattiin siis n. 1,8 milj. eurolla.
Kunnallisverotulokertymä oli 45,6 milj. euroa, mikä oli 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota
parempi.
Yhteisöveroa budjetoitiin 2,4 milj. euroa. Talousarviomuutoksen jälkeen yhteisöveron budjetoitu määrä oli 2,3 milj. euroa. Yhteisöveroa tilitettiin n. 2,3 milj. euroa. Kiinteistöverotuloa tilitettiin 2,8 milj. euroa. Budjetoitu määrä oli 3 milj. euroa.
Verotuloarviota alennettiin 1,9 milj. euroa, valtionosuusarviota korotettiin 4,1 milj. euroa,
muita rahoitustuottoja korotettiin 0,03 milj. euroa, lainojen korkokuluja laskettiin 0,1 milj. euroa ja muita rahoituskuluja korotettiin 0,2 milj. euroa. Korkotuottoihin sisältyy myös talousarviomuutoksena käsitellyt sisäiset korkotuotot, joiden budjetoitu euromäärä on 5,2 milj. euroa.
Sisäisillä vuokrilla ei ole vaikutusta vuosikatteeseen.
Alkuperäisen talousarvion vuosikate oli 4,9 milj. euroa. Muutetun talousarvion vuosikatteeksi
5,3 milj. euroa. Toteutunut vuosikate oli 9,3 milj. euroa.
Vuonna 2020 toimintakate (ilman sisäisiä vuokria) heikkeni noin miljoona euroa, verotulot
nousivat 0,8 milj. euroa ja valtionosuudet kasvoivat 6 milj. euroa vuoteen 2019 verrattuna.
Tilinpäätöksen mukainen vuosikate oli 9,3 milj. euroa. Vuoden 2019 vuosikate oli 3,8 milj.
euroa eli vuoden 2020 vuosikate oli 5,5 milj. euroa suurempi. Suunnitelman mukaiset poistot
olivat 6,1 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä oli 3,2 milj. euroa. Vuosi 2019 oli alijäämäinen
1,6 milj. euroa. Taseen ylijäämätilillä oli vuoden 2020 lopussa 19,5 milj. euroa.
Vuonna 2020 vuosikate riitti poistoihin hyvän vuosikatteen ansiosta. Lainamäärä kasvoi vuoden 2020 aikana 2,9 milj. eurolla. Vuoden 2020 lopussa lainamäärä oli 70,8 milj. euroa.
Vuoden 2020 investointimenot olivat 16,1 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat olleet
Liuhtarin ja Ritavuoren koulun rakennusinvestoinnit. Ritavuoren koulu valmistui vuoden 2020
aikana ja Liuhtarin koulu valmistuu vuoden 2021 alussa.
Yhteenveto keskeisimmistä luvuista:
Käyttötalousosa
Ulkoinen/sisäinen
Talousarvio
1000€
2020
Toimintatuotot
12 858
Valmistus omaan käyttöön
245
Toimintakulut
-98 207
Toimintakate
-85 104
Verotulot
51 900
Valtionosuudet
38 600
Rahoitustuotot ja -kulut
-530
Vuosikate
4 866
Poistot ja arvonalentumiset
-6 500
Tilikauden yli/alijäämä
-1 634
Sisäiset vuokratuotot
Sisäiset vuokrakulut
Sisäiset korkotuotot

Muutettu
talousarvio
12 663
246
-99 852
-86 943
50 018
42 655
-420
5 309
-6 500
-1 191
6 280
-11 440
5 159

TP 2019
13 383
153
-96 357
-82 820
49 872
36 810
-93
3 769
-5 386
-1 617

TP 2020
12 398
211
-96 452
-83 843
50 679
42 767
-257
9 346
-6 134
3 211
6 280
-11 440
5 159

Poikkeama
ta/tot. €
265
35
-3 400
-3 100
-661
-112
-163
-4 036
-366
-4 402

Käyttö%
97,9 %
85,9 %
96,6 %
96,4 %
101,3 %
100,3 %
61,3 %
176,0 %
94,4 %
-269,7 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Sisäiset vuokrat on ilmoitettu omalla rivillään vertailukelpoisuuden vuoksi.

Muutos €
v.19/20
-986
58
-96
-1 023
808
5 957
-164
5 577
-749
4 828

Muutos%
20/19
-7,4 %
38,0 %
0,1 %
1,2 %
1,6 %
16,2 %
176,4 %
148,0 %
13,9 %
-298,6 %
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1.5 Kaupungin henkilöstö
Kaupungin henkilöstön määrä 31.12.
Vuosi

2020
2019
2018

Vakinaiset

786
779
767

Sijaiset
93
88
93

Määräaikaiset

Työllistetyt

94
86
90

10
9
8

Projektityön
tekijät

Yhteensä

3
2
2

986
964
960

Yht. ilman
työllistettyjä
976
955
952

Näistä palkaton virkavapaa/
työloma
66
45
59

Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden viimeisenä päivänä 786, jossa kasvua
edelliseen vuoteen 7 henkilöä. Sijaiset ja määräaikaiset mukaan lukien henkilöstöä oli 986,
jossa kasvua edellisen vuoden loppuun verrattuna 22 henkilöä.
Lisäksi sivutoimisia tuntiopettajia oli 55 (63/2019 ja 65/2018) ja lyhytaikaisia sijaisia 46
(34/2019 ja 43/2018).
Toimielinkohtainen henkilöstömäärä esitetään liitetiedoissa.
Kaupungissa laaditaan erillinen henkilöstöraportti.
Työhyvinvointiohjelma on hyväksytty syksyllä 2019 ja sen mukaisesti on kehitetty henkilöstön
työhyvinvointia eri osa-alueilla. Työhyvinvointiohjelmaan perustuvan työhyvinvointia tukevan
yhteisen toiminnan järjestämisen periaatteet hyväksyttiin keväällä 2020. Henkilöstölle järjestettävää yhteistä toimintaa on koronapandemian vuoksi osittain jouduttu perumaan ja muuttamaan.
Syksyllä 2020 toteutettiin henkilöstötutkimus, jossa kartoitettiin henkilöstön työtyytyväisyyttä.
Vastauksia kyselyyn annettiin 577 eli noin 60 % henkilöstöstä vastasi kyselyyn. Tulosten mukaan 90 % vastaajista oli tyytyväisiä kaupunkiin työnantajana. Kehittämiskohteiksi nousivat
tiedonkulun parantaminen eri keskusten välillä sekä henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen. Henkilöstötutkimuksen tulokset olivat hyvin samansuuntaiset kuin edellisessä kyselyssä, joka toteutettiin 2018. Henkilöstötutkimuksen tulokset käsitellään työyksiköissä ja
kehittämisehdotukset toimitetaan kaupungin johtoryhmälle maaliskuun 2021 loppuun mennessä.
Vuoden 2020 aikana on laadittu tai päivitetty uusia henkilöstöhallintoon liittyviä ohjeistuksia,
kuten ohjeet väkivaltatilanteiden ja yksintyöskentelyn varalta, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, työkyvyn tuen toimintamalli sekä ohjeet erityistyölasien hankintaan.
Esimiehen iltapäivät on toteutettu neljä kertaa vuodessa.
Eläkkeelle on vuoden 2020 aikana siirtynyt 31 henkilöä, näistä 18 vanhuuseläkkeelle ja 13
työkyvyttömyyseläkkeelle. Edellisenä vuonna eläkkeelle siirtyneitä oli yhteensä 41 henkilöä.
Henkilöstöä muistettiin pitkäaikaisesta kunnallisesta palvelusta joko Kuntaliiton ansiomerkillä
tai lahjakortilla kauneushoitolaan tai fysikaaliseen hoitoon. Syyskuulle suunniteltu yhteinen
muistamisjuhla jouduttiin koronatilanteen vuoksi perumaan ja muistamiset annettiin työntekijöille omassa työyhteisössä järjestetyssä tilaisuudessa.
Koronatilanteen ja poikkeusolojen vuoksi kaupungin eri toimipisteitä jouduttiin sulkemaan
keväällä ja tämän johdosta käytiin yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön lomauttamisesta.
Osa suunnitelluista lomautuksista kuitenkin peruuntui poikkeusolojen purkautumisen vuoksi,
lomautukset koskivat lopulta 20 henkilöä ja lomautusajat vaihtelivat 5 - 43 päivän välillä.
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Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä ja vaativuustasojen kuvaukset KVTES-sopimusalalla on hyväksytty vuonna 2019, järjestelmä vaatii päivittämistä. KVTES:n henkilökohtaisen
työsuorituksen arviointiin valmisteltiin loppuvuodesta ohje, joka tulee käsittelyyn alkuvuodesta 2021. Tekniseen sopimuksen tehtäväkohtaisen palkan arviointijärjestelmän päivityksen
käsittely viivästyi teknisen keskuksen organisaatiomuutoksen toteuttamisen johdosta ja sen
käsittelyyn palattiin loppuvuodesta 2020.

1.6 Muut ei-taloudelliset asiat
Kirjanpitolain 3a-luvun mukaan toimintakertomuksessa annetaan tiedot siitä, miten kunta
huolehtii korruption ja lahjonnan torjumisesta sekä ihmisoikeusasioista. Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttöä. Lahjonnalla tarkoitetaan lahjuksen tai muun perusteettoman edun saamista, pyytämistä, antamista, vaatimista tai hyväksymistä siten, että
se vaikuttaa kohdehenkilön tehtävän asianmukaiseen suorittamiseen tai siihen, miltä hänen
toimintansa ulkopuolisista vaikuttaa. Päätöksenteon riippumattomuuden ja avoimuuden lisäämiseksi on luottamushenkilöiltä ja toimielinten esittelijöitä pyydetty kuntalain 84 pykälän mukaiset sidonnaisuusilmoitukset. Esteellisyyssäännöksiin on kiinnitetty huomiota luottamushenkilöiden koulutuksessa.
Lapuan kaupungilla ei ole erillistä ohjeistusta vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista eikä
eettisistä toimintaperiaatteista lukuun ottamatta henkilöstön ja luottamushenkilöiden muistamisohjetta.
Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia edistetään kaupunginvaltuuston hyväksymällä yhdenvertaisuussuunnitelmalla

1.7 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Vuonna 2020 Lapuan kaupungin tilikauden tulos oli 3,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Lisäksi
tilikaudella tehtiin 1,2 miljoonan euron edellisten tilikausien ylijäämiä korjaava kirjaus. Lapuan
kaupungilla oli vuoden 2020 lopulla taseeseen kertyneitä ylijäämiä yhteensä 19,5 miljoonaa
euroa.
Lapuan kaupungin vuoden 2021 talousarvion vuosikate on 4,9 miljoonaa euroa ja poistot
6,5 miljoonaa euroa, joten talousarvion tilikauden tulos on alijäämäinen 1,6 miljoonaa euroa.
Myös talousarvion suunnitelmavuodet ovat tuloksen osalta alijäämäisiä.
Strategian mukaisen talouden tasapainon saavuttamiseksi Lapuan kaupungilla on erillinen
toimenpideohjelma, jonka puitteissa toteutetaan toimenpiteitä seuraavilla osa-alueilla:
-

tulojen laajentamis- ja tehostamistoimenpiteet
prosessien kuvaaminen ja kehittäminen toiminnan tehostamiseksi
toiminnallisten muutosten toteuttaminen pääasiallisesti eläköitymisten yhteydessä
organisaatiorakenteiden läpikäynti ja arviointi sekä tarvittaessa hierarkian keventäminen
poikkihallinnollisen yhteistyön ja kolmannen sektorin kanssa tapahtuvan yhteistyön lisääminen toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten säästämiseksi
palveluverkon arviointi ja rakenteellisten muutosten esitykset
palvelutason arviointi ja rakenteellisten muutosten esitykset
hankintatoimen kehittäminen
kustannusten välttämättömyyden arviointi ja tiiviimpi seuranta sekä sisäinen koulutus
strategisten omistusten arviointi ja toimenpide-esitykset.

Toimenpideohjelmaa valmistellaan osana normaalia toimintaa ja muutosesityksiä on tehty ja
tullaan tekemään juoksevasti.
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Koronaviruksen rokotusten ollessa vasta alkuvaiheessa, on tällä hetkellä vielä vaikea arvioida koronaviruksen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia vuodelle 2021. Koronaepidemia vaikuttanee vielä vuonna 2021 sote-menojen kasvuun, kunnallisverokertymään, toimeentulotuen
kuntaosuuksiin, maksu- ja myyntituottojen vähenemiseen. Lisäksi koronaepidemian jälkeen
koronan aiheuttama hoitovelka saattaa lisätä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
kustannuksia.
Lapuan kaupungin lainamäärä on 70,8 miljoonaa euroa. Kuntatodistusten määrä oli 18 milj.
euroa vuoden 2020 lopussa. Pitkäaikaisista lainoista 83 % on Kuntarahoituksen kautta ja
muut pitkäaikaiset lainat ovat pankkilainoja. Mikäli korkotaso nousisi, lisäisi se kaupungin
vuosittaisia lainojen korkokuluja.

1.8 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Strategiset ja taloudelliset riskit
Lapuan kaupungin strategisia tavoitteita ovat hyvinvointi, väestönkasvu, työpaikkaomavaraisuus ja talouden tasapaino.
Veto- ja pitovoimatekijöitä lisäämällä Lapuan kaupunki on onnistunut saamaan nettomuuttovoiton positiiviseksi. Luonnollinen väestönmuutos on kuitenkin merkittävästi negatiivinen ja
vuonna 2020 syntyneiden ja kuolleiden erotus oli -75. Valtakunnallisen trendin mukaisesti
syntyvyys alenee ja väestön ikääntyessä kuolleisuus lisääntyy. Lapuan kaupungin tulee jatkossakin panostaa nettomuuttovoiton kasvuun, jotta väestönkasvu saadaan kokonaisuutena
kasvu-uralle. Mikäli väestö vähenisi merkittävästi, olisi sillä vaikutuksia palveluverkon muutoksiin, verotulojen heikkenemiseen ja talouden tasapainoon.
Työpaikkojen säilyttäminen ja uusien työpaikkojen syntyminen on Lapuan kaupungille tärkeää. Lapuan kaupunki on tehnyt toimenpiteitä elinkeinotoiminnan neuvonta- ja sijoittumispalveluiden vahvistamiseksi. Lapuan kaupungin logistinen sijainti mahdollistaa työssäkäynnin
laajalta alueelta, mutta elinvoimaisen kaupungin säilyttämiseksi on tärkeää mahdollistaa elinkeinotoiminnan investoinnit ja laajentuminen kaupungissa. Valtion myöntämä ensimmäisen
vaiheen rahoitus valtatielle 19 mahdollistaa ohituskaistojen ja eritasoristeysten toteuttamisen
aloittamisen Lapuan ja Seinäjoen välille. Valtatie 19 parannukset mahdollistavat talouden ja
työllisyyden kasvun Lapualla. Lapuan kaupungin tulee jatkossakin panostaa elinkeinotoiminnan palveluihin, jotta uusia investointeja ja työpaikkoja saadaan Lapualle.
Strategian mukaisen talouden tasapainon saavuttamiseksi Lapuan kaupungilla on erillinen
toimenpideohjelma, jonka puitteissa toteutetaan toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.
Vaikka Lapuan kaupungin taseen ylijäämät ovat hyvällä tasolla (19,4 miljoonaa euroa vuoden 2020 lopussa), on talousarviovuoden 2021 ja taloussuunnitelmavuosien arvioidut tulokset alijäämäisiä. Toimenpideohjelman avulla tulee toteuttaa muutoksia, joille talouden alijäämäisyys saadaan pitkällä tähtäimellä positiiviseksi. Lapuan kaupunki on tehnyt viime vuosina
merkittäviä investointeja, joiden johdosta mm. poistojen kohoaminen on johtanut alijäämäisyyteen. Rahoituksen tasapaino edellyttäisi, että nettoinvestoinnit kyettäisiin rahoittamaan
tulorahoituksella. Lapuan kaupungin lainamäärä on 70,8 miljoonaa euroa. Velkamäärän
vuoksi korkojen nousulla olisi merkittävä vaikutus kunnan talouteen.
Toiminnalliset riskit
Toiminnallisten riskien tunnistamista ja arviointia tehdään osana päivittäistä johtamista. Tunnistetut toiminnalliset riskit huomioidaan organisaation varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan
suunnittelussa. Myös vakuuttamisella voidaan pienentää vahinkoriskien taloudellisia vaikutuksia. Omaisuusriskien kartoituksessa ja vakuutusten kilpailuttamisessa on käytetty asiantuntijana vakuutusmeklari Söderberg & Partners Oy:tä.
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Merkittävimpiä toiminnallisia riskejä ovat henkilöstön saatavuuteen ja osaamisen kehittämiseen liittyvät asiat. Lapuan kaupungin vakituisesta henkilöstöstä arviolta 44 % tulee eläköitymään seuraavien kymmenen vuoden kuluessa. Tähän asti avoinna oleviin virkoihin ja toimiin
on pääsääntöisesti saatu päteviä hakijoita. Suomen työmarkkinoilta poistuu merkittävä
määrä ihmisiä tulevina vuosina ja se saattaa muodostaa riskin pätevien henkilöiden löytämiseksi. Lapuan kaupungin tulee jatkaa työhyvinvoinnin kehittämistä, jotta kaupunki on jatkossakin haluttu työnantaja.
Tietojärjestelmien ja -tekniikan merkitys on entistä suurempi kaikessa toiminnassa. Lapuan
kaupungin tulee panostaa siihen, että henkilöstöä koulutetaan tunnistamaan tietoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvat riskit. Kaupungin tulee myös panostaa tietohallinnon osaamisen ja
yhteistyökumppaniverkostojen kehittämiseen tulevaisuudessa.
Ulkoiset riskit
Valtio on lisännyt kuntien lakisääteisiä tehtäviä 2000-luvulla 400:sta noin 600:aan sekä leikannut kuntien valtionosuuksia kumulatiivisesti 2,5 miljardia euroa vuosina 2012 - 2019.
Lainsäädännön muutoksilla, valtion toteuttamilla kuntien tehtävien lisäämisellä ja valtionosuuksien leikkauksilla saattaa olla merkittävä vaikutus kuntien toiminnan ja talouden kehittämisessä. Viime aikoina tehtävien lisääminen on toteutettu nopealla aikataululla siten, että
suunnitteluaika on jäänyt lyhyeksi. Riskit muutosten toteuttamisessa ja niiden vaikutuksella
kuntatalouteen on suuri, mikäli muutoksiin ei jää riittävää valmistautumisaikaa.
Koronaepidemialla saattaa olla merkittäviä jälkivaikutuksia asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden kokemuksiin ja siten merkittävä riski tehtävien ja kustannusten lisääntymiseen perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Koronaepidemian vaikutukset ulottuvat kaikkiin Suomen kuntiin.
Sote-uudistuksen vaikutuksia kuntien toimintaan, talouteen ja kehittämiseen tulisi kyetä arvioimaan ennen soten toteutumista. Sote-uudistuksen yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa,
eikä niiden vaikutuksia kuntien toimintaa, talouteen ja kehittämiseen ole kyetty yksityiskohtaisesti arvioimaan. Samaan aikaan toteuttamisen suunniteltu aikataulu on hyvin tiukka. Tämä
lisää merkittävästi kuntien riskejä ottaa riittävässä määrin huomioon yksityiskohtien vaikutuksia toimintaan ja talouteen sekä toteuttaa oikea-aikaisesti niiden mahdollisesti aiheuttamia
sopeuttamistarpeita.
Kaupunkikonsernin merkittävät riskit
Kaupunkikonsernin merkittävien riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa hyödynnetään tietoja
palvelualueiden ja tytäryhtiöiden tunnistamista ja arvioimista riskeistä. Merkittävistä raporteista raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen toimintakertomuksessa.
Konsernin lainakanta oli tilinpäätösvuoden lopussa 122,7 miljoonaa euroa. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus oli 108 %. Konserniin kuuluvien kuntayhtymien mittavat investoinnit lisäävät konsernin velkaantuneisuutta ja suhteellista velkaantuneisuutta. Velkamäärän
vuoksi korkojen nousulla olisi merkittävä vaikutus kaupunkikonsernin talouteen.
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1.9 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on tuottaa kohtuullinen varmuus, että
kaupunki-konsernin toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan lainsäädäntöä, kaupungin ohjeita ja hyvää hallintotapaa, toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista siten, että
asetetut strategiset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion puitteissa sekä että taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on
luotettavaa.
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettelyitä ja toimintatapoja, joilla johto pyrkii
varmistamaan toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden. Sisäinen valvonta on kaupungin ja
sen palvelukeskusten ja vastuualueiden toiminnan omaa valvontaa, joka on johdon
tekemää tai johdon lukuun tehtyä. Sillä varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan, toiminta
on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, resurssit käytetään tehokkaasti ja
tuloksellisesti, omaisuus on turvattu ja johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sisäinen valvonta on olennainen osa jokapäiväistä toiminnan
ohjausta ja johtamista.
Valtuusto on päättänyt hallintosäännössä kuntalaissa säädetyllä tavalla sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan perusteista. Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kukin toimielin ja vastuuhenkilö vastaavat
omalla toimialallaan ja vastuualueellaan toiminnan sisäisestä valvonnasta.
Kaupunginhallitus antaa toimintakertomuksessa selvityksen, miten kaupungin sisäinen
valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kaupungissa järjestetty, onko valvonnassa
havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää
voimassa olevalla taloussuunnitelmakaudella.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kuntalaissa säädetyllä tavalla sisäisen valvonnan
perusteet vuonna 2015. Kaupunginhallitus on hyväksynyt uudistetun sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan ohjeen vuonna 2018. Yleisohjeella on luotu eri toimintayksikköjen sisäiselle
valvonnalle yhtenäiset puitteet. Lisäksi kaupungin johtoryhmä on hyväksynyt ohjeen
”Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana toimintaprosesseja” tarkentamaan kaupungin
yleisohjetta. Lapuan kaupungilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä, vaan
sisäinen valvonta on osa kaupungin johtamisjärjestelmää ja päivittäisiä toimintaprosesseja.
Lautakunnat ja hallintokeskus ovat antaneet toimintakertomuksissaan selonteon sisäisen
valvonnan järjestämisestä.
Sisäisen valvonta ja keskeiset johtopäätökset vuoden 2020 osalta
Vuonna 2020 on kehitetty sisäistä valvontaa ja kehitystyö jatkuu tulevina vuosina. Vuonna
2020 on laadittu taloushallinnon aikataulut, jonka mukaisesti myös talouden
toteutumaraportit valmistuvat kuukausittain ja ne viedään tiedoksi sekä
kaupunginhallitukselle että valtuustolle. Näin päättäjät ja viranhaltijat saavat ajankohtaista
tietoa talousarvion toteutumisesta ja kaupungin taloudellisesta tilanteesta.
Vuoden 2020 aikana on Lapuan kaupungissa suoritettu ostolaskujen tarkastusta osana
sisäistä valvontaa. Tarkastettavat ostolaskut valittiin satunnaisotannalla ja laskuista
tarkastettiin mm. laskun kiertonopeutta, laskujen tiliöinnin oikeellisuutta, laskujen hyväksymiskäytäntöjä ja laskuihin liittyviä hankintapäätöksiä, mikäli laskun suuruus oli yli 5.000
euroa. Tarkastustulosten perusteella on tehty toimenpiteitä siten, että laskujen käsittelystä
on annettu kirjalliset ohjeet, jotka ovat kaikkien saatavilla yhteisestä intrasta, kierrätysohjelman asetuksia on muutettu niin, että sama henkilö ei voi sekä asiatarkastaa että
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hyväksyä laskua, laskujen kiertonopeutta on pyritty tehostamaan siten, että toimittajia on
pyydetty huomioimaan kaupungin verkkolaskumahdollisuus. Lisäksi on pyydetty, että
toimittajat merkitsevät laskuun viitteeksi, kuka on tuotteen tilannut, jotta ostoreskontranhoitaja osaa kohdistaa laskun heti oikealle henkilölle. Pienen otoksen vuoksi ei voitu tehdä
päätelmiä, että tehdäänkö hankinnoista hankintapäätöksen kaupungin ohjeistuksen
mukaisesti. Tämän vuoksi suosituksena on, että hankintapäätöksistä suoritetaan erillinen
tarkastus.
Lisäksi vuonna 2020 on suoritettu myyntilaskutuksen kartoitus. Tarkastuksen tavoitteena oli
selvittää kaupungin laskutuskäytäntöjä ja, että missä laajuudessa laskutusta hoidetaan.
Keskeisimpänä havaintona oli, että laskutusta hoidetaan pääsääntöisesti muun työn osana
ja että laskuttajilta puuttuivat varahenkilöt. Suosituksena on, että varahenkilöt nimetään
kullekin laskuttajalle. Yhtenä havaintona oli myös, että suuri osa laskuista lähtee
paperilaskuina, joka on kalliimpi ja hitaampi vaihtoehto verkkolaskuun verrattuna.
Vuoden 2020 lopussa kaupungin esimiehille lähetettiin sisäisen valvonnan tarkistuslista,
jossa kartoitettiin vastuuta sisäisestä valvonnasta, päätöksentekoprosessin sisäistä
valvontaa, talouden ja toiminnan suunnittelua ja seurantaa, henkilöstöasioita, kirjanpitoa ja
maksuliikennettä, omaisuuden hallinnointia, sopimuksia ja riskien hallintaa.
Palvelukeskuksen johtajat tekivät koonnin oman alueensa esimiesten vastauksista ja lisäksi
vastaukset koottiin yhteen koko kaupungin tasolla. Sisäinen valvonnan tarkistuslista oli
käytössä ensimmäistä kertaa, mutta vastaukset tukivat niitä näkemyksiä, joista oli tehty
havaintoja aiemmin. Sisäisen valvonnan tarkistuslistalla oli myös väittämiä, joiden sisältö ei
välttämättä ollut auennut vastaajalle, joten tarkistuslistaa muokataan jatkossa siten, että
asiasisältö olisi kaikille vastaajille mahdollisimman yksiselitteinen. Tärkeimmät kehittämiskohteet vastausten perusteella ovat omaisuuden hallinnointiin liittyvät toimenpiteet, kuten
hankinnat, irtaimistoluettelon ylläpitoon liittyvä ohjeistus, sopimuksiin liittyvät asiat,
toimenkuvien päivittäminen ja kehityskeskustelujen käyminen.
Säännösten ja määräysten noudattaminen
Kaupungin toiminta ja päätöksenteko on perustunut lakeihin, viranomaisohjeisiin sekä
kaupungin sääntöihin sekä hyvään hallintotapaan. Päätöksenteossa on noudatettu
valtuuston hyväksymän Lapuan kaupungin hallintosäännön mukaisia määräyksiä.
Sääntöjen ja määräysten noudattamista on valvottu osana jokapäiväistä toimintaa
kaupungin johtamisjärjestelmän mukaisesti. Toimintavuonna ei ole tullut esiin merkittäviä
puutteita tai laiminlyöntejä säännösten noudattamisessa.
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin
pätevyys ja luotettavuus
Eri toimielimille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on käsitelty ao. toimielimen kohdalla
toimintakertomuksessa.
Lautakunnat ovat vuoden aikana raportoineet talousarvion sekä toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisesta kaupunginhallitukselle/-valtuustolle huhti- ja elokuun sekä tilinpäätöksen
tilanteen mukaan. Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle on lisäksi kuukausittain raportoitu
talousarvion toteutumatilanne sekä arvio määrärahan riittävyydestä. Kaupungin kokonaistaloudellisesta tilanteesta on raportoitu kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle raportointiohjeiden mukaisesti sekä talousseminaareissa, tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kokonaistalouden näkökulmasta talousinformaatio on ollut
riittävää.
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Riskienhallinnan järjestäminen
Kaupungin henkilöstö ja omaisuus on vakuutettu. Henkilövakuutukset ovat OP Vakuutus
Oy:ssä ja omaisuusvakuutukset ovat IF Vahinkovakuutus Oy:ssä. Kaupungin irtain ja
kiinteä omaisuus on pääsääntöisesti vakuutettu täydestä arvosta. Vakuutusturva käydään
vuosittain läpi vakuutusmeklarin ja kaupungin edustajien tapaamisessa.
Lakisääteistä työpaikan vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia toteutetaan jatkuvana
prosessina. Henkilöstöriskit liittyvät palvelutuotannossa pääosin pätevän henkilöstön
saatavuuteen osittain vakinaisen henkilöstön osalta sekä erityisesti sijaistyövoiman osalta.
Monella toiminnan alalla ohut organisaatio voi aiheuttaa riskin, koska tällöin toiminnan
järjestäminen poikkeuksellisessa tilanteessa voi vaikeutua. Henkilöriskit on tunnistettu ja
niihin on pyritty mahdollisuuksien mukaan varautumaan esim. varahenkilöjärjestelyillä ja
ydinprosessin kuvaamisella.
Rakennushankkeiden riskien hallinta on tapahtunut työturvallisuuslainsäädännön
mukaisesti.
Kaupungin yksiköissä on ajantasaiset pelastussuunnitelmat ja turvallisuussuunnitelmat
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa lokakuussa
2018. Lapuan kaupungin omistajapolitiikka on johtamisen väline, joka luo puitteet kaupunkikonsernin menestykselliselle toiminnalle. Omistajapoliittisten linjausten lähtökohtana on
kaupungin strategia ja siihen perustuvat kehittämistavoitteet.
Kaupungin omistajapolitiikka keskittyy kaupungin tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden
tarkasteluun. Laajemmassa tarkastelussa kaupungin omistajapolitiikka käsittää kaikki
kaupungin omaisuuserät. Omistajapolitiikka määrittelee mm., missä tehtävissä tai toiminnoissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana. Omistajapolitiikan päämäärän ja
linjausten toteuttaminen on jatkuva prosessi, jonka käytännön toimenpiteet konkretisoituvat
yksittäisten päätösten kautta. Kaupungin omistamat yhtiöt ja merkittävimmät säätiöt (myös
mahdolliset peruskaupungin liiketoimintapotentiaalia omaavat kokonaisuudet) arvioidaan
kerran kaupunginhallituksen toimintakauden aikana.
Kaupungin hankintaohjeet on ajantasaistettu tammikuussa 2018. Lisäksi on laadittu mallit ja
prosessikuvaukset hankinta- ja sopimusasiakirjoille. Hankintojen osalta sisäisen valvonnan
tarkistuslistan yhteenvedon pohjalta voidaan todeta, että hankintamenettelyistä tarvitaan
vielä lisäkoulutusta, jota järjestetään vuoden 2021 aikana.
Kaupungin rakennusten ja kiinteistöjen luettelointi ja hoito on keskitetty tekniselle keskukselle. Irtaimiston hoito ja valvonta on hajautettu keskuksille. Sisäisen valvonnan tarkistuslistan vastausten perusteella omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnan
osalta havaittiin, että esimerkiksi kaupungin irtaimistoluetteloiden ylläpidosta on hyvä tehdä
linjausta.
Sopimustoiminta
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksyttävät sopimukset valmistellaan keskitetysti
hallintokeskuksessa. Muiden toimielinten hyväksyttävät sopimukset valmistellaan keskuksittain ja tarvittaessa tehdään yhteistyötä hallintokeskuksen kanssa.
Sopimusten toteutumisessa ei ole esiintynyt yksittäistapauksia lukuun ottamatta ongelmia.
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Sopimusten toteutumisen seuranta kuuluu asianomaisen vastuuhenkilön toimenkuvaan.
Sopimusten hallintaa helpottaa asianhallintajärjestelmä.
Kaupungin sopimuspohjat ja prosessikuvaukset on päivitetty vuonna 2018. Sisäisen
valvonnan tarkistuslistan perusteella havaittiin, että sopimustoiminta vaatii vielä lisäkoulutusta tai/ja tiedottamista esimerkiksi palvelukeskusten johtoryhmissä muun muassa sen
osalta, että sopimukset laaditaan kaupungin pohjille mahdollisuuksien mukaan tai että
sopimusluonnokset tarkistetaan tarvittaessa kaupungin lakimiehellä.
Konsernivalvonta
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2018 Lapuan kaupungin konserniohjeen.
Ohjeen mukaan tytäryhteisöillä on raportointivelvollisuus koskien talousarviota, osavuosikatsausta sekä tilinpäätöstä. Merkittävimpien tytäryhteisöjen osalta em. raportointivelvollisuus on toteutunut.
Kaupunginhallitus on tarvittaessa kutsunut yhtiöiden toimivaa johtoa kokouksiinsa
antamaan tilannekatsauksen toiminnastaan.

2.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen
Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman
välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään lisäksi tuloslaskelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja.
Esitettävä tuloslaskelma sisältää ulkoiset tuotot ja kulut.
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TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
TULOSLASKELMA
Ulkoinen

2020
1 000 €

2019
1 000 €

Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden yli/alijäämä

11 929
211
-95 984
-83 843
50 679
42 767

12 799
153
-95 772
-82 820
49 872
36 810

54
199
-429
-82
9 346
-6 134

33
306
-411
-21
3 769
-5 386

3 211

-1 617

3 211

-1 617

12,5 %
152,3 %
657 €
14 221

13,4 %
70,0 %
264 €
14 278

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/poistot, %
Vuosikate €/ asukas
Asukasmäärä 31.12.
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100* Toimintatuotot/Toimintakulut
Vuosikate prosenttia poistoista
= 100* Vuosikate/(Suunnitelman mukaiset poistot + arvonalentumiset)

Vuoden 2020 toimintatuotot olivat 11,9 milj. euroa. Toimintatuotot laskivat vuoteen 2019 verrattuna miljoona euroa. Vuoden 2020 maksutuotot laskivat 0,2 milj. euroa, tuet ja avustukset
laskivat 0,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tuet ja avustukset sisältävät hankkeisiin myönnettyjä avustuksia ja osa näistä hankerahoista on siirretty vuodelle 2021. Merkittävin selitys toimintatuottojen alentumiseen oli kuitenkin pysyvien vastaavien myyntivoitot, joiden osuus vuonna 2020 oli vajaat 0,1 milj. euroa. Vuonna 2019 pysyvien vastaavien myyntivoitot olivat 0,7 milj. euroa. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 12,5 % (vuonna
2019: 13,4 %).
Valmistus omaan käyttöön oli 0,21 milj. euroa. Vuonna 2019 sen osuus oli 0,15 milj. euroa.
Vuoden 2020 toimintakulut olivat 96 milj. euroa ja toimintakulut ovat pysyneet lähes vuoden
2019 tasolla. Toimintakulut ovat kasvaneet vuoteen 2019 verrattuna vain 0,2 milj. euroa
(0,2 %). Lähes nollatasoinen kulukehitys kertoo, että koronavuoden tapahtumista on syntynyt
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muiden vaikutusten ohella myös säästöjä. Kevään rajoitustoimet ovat laskeneet kustannuksia, toisaalta terveyspalvelujen osalta palvelujen käyttö on voinut siirtyä myöhemmäksi. Myös
vuonna 2018 laadittua toimenpideohjelmaa on noudatettu aktiivisesti. Toimintakuluista merkittävimmän osan muodostaa henkilöstökulut 43,2 milj. euroa (44,5 %) ja palveluiden ostot
39,1 milj. euroa (40,6 %). Vuoden 2019 tilinpäätöksessä henkilöstökulujen osuus oli 42,6
milj. euroa ja palvelujen ostojen osuus oli 38,9 milj. euroa. Henkilöstökustannusten kasvu on
ollut maltillista vuonna 2020. Kunta-alan uudet virkaehtosopimukset neuvoteltiin vasta toukokuun 2020 lopussa. Vuoden 2020 palkkojen sopimuskorotukset noudattivat kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.8.2020 ja se oli
suuruudeltaan vähintään 1,22 %. Palkkojen yleiskorotuksen vaikutus oli vuoden 2020 palkkatasoon 0,5 %.
Seuraavasta taulukosta nähdään toimintakulujen jakautuminen:

Toimintakulut (1000€)
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut
Yhteensä

2020
43 185
39 118
5 984
6 447
1 038
212
95 984

2019 Muutos € Muutos %
42 584
601
1,4 %
38 872
246
0,6 %
6 089
-104
-1,7 %
6 862
-415
-6,0 %
1 127
-89
-7,9 %
239
-27
-11,3 %
95 772
212
0,2 %

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden
toiminnan kuluista. Toimintakate on kunnassa aina miinusmerkkinen. Vuoden 2020 toimintakate oli -83,8 milj. euroa. Toimintakate oli 1 miljoona euroa suurempi kuin vuonna 2019.
Vuoden 2020 verotulojen tilitysennusteet laskivat merkittävästi koronapandemian vuoksi.
Verotuloja kertyi lopulta ennusteita paremmin. Lapuan kokonaisverotulot olivat 50,68 milj.
euroa. Verotuloja kertyi 0,8 milj. euroa enemmän eli 1,6 % vuoteen 2019 verrattuna. Kunnallisveron tuotto oli 45,58 milj. euroa, kiinteistöveron tuotto oli 2,77 milj. euroa ja yhteisöveron
tuotto oli 2,3 milj. euroa. Suomen hallitus osoitti vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa
Suomen kunnille 1,4 miljardin tukipaketin. Tukipaketti koostui useasta eri toimenpiteestä,
joista yksi merkittävimmistä oli yhteisöveron jako-osuuden 10 %:n korotus. Kuntien osuus
olisi poikkeuksellisesti 42,13 prosenttia tuotoista, kun se on normaalisti 32,13 prosenttia.
Muutoksen vaikutus oli n. 0,5 milj. euroa.
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Kiinteistövero
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Yhteensä
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Vuosi 2020
45 581 828
2 774 253
2 323 310
50 679 392

Vuosi 2019
44 615 090
2 930 732
2 325 916
49 871 738

21

Muutos € Muutos %
966 738
2,2 %
-156 479
-5,3 %
-2 605
-0,1 %
807 653
1,6 %

Valtionosuuksia tilitettiin vuoden 2020 aikana yhteensä 42,77 milj. euroa. Valtionosuudet olivat vuoteen 2019 verrattuna 5,96 milj. euroa suuremmat. Valtionosuuksia kasvattivat erityisesti valtion lisätalousarvioissa kunnille myönnetyt koronatuet, mutta niitä lisäsivät myös valtionosuuksien lakisääteiset tarkistukset, Sanna Marinin hallituksen kuntien laajeneviin tehtäviin myönnetyt valtionosuuspäätökset ja kiky-sopimuksen lomarahasäästöön pohjautuneen
valtionosuusleikkauksen päättyminen.
Vuoden 2020 valtionosuuslaskelmiin tuli vuoden aikana muutoksia, sillä Suomen hallitus
myönsi kunnille koronatukea valtionosuuksien muodossa. Suomen hallitus myönsi neljännessä lisätalousarviossa 8.6.2020 kunnille mittavan 1,4 miljardin tukipaketin, jonka tarkoituksena oli turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa poikkeustilanteesta
johtuvia kuntien talouden haasteita. Lapuan osuus tästä oli 1,8 milj. euroa. Valtio jatkoi tukitoimia vuoden aikana ja vuoden seitsemännessä lisätalousarviossa 29.10.2020 kunnille
myönnettiin koronaviruksen testaamisesta ja jäljittämisestä aiheutuvien kustannusten kompensoimiseen 350 milj. euron kertaluonteista valtionosuuslisäystä. Lapuan osuus tästä oli 0,7
milj. euroa. Lisäksi seitsemännessä lisätalousarviossa myönnettiin kuntien peruspalvelujen
valtionosuuksiin 400 milj. euroa kertaluonteisina lisäyksinä koronavirustilanteesta aiheutuvien
muiden kustannusten ja tulojen menetysten kompensoimiseksi. Lapuan osuus tästä oli 0,96
milj. euroa. Valtionosuuden kautta myönnetyt koronatuet olivat yhteensä 3,5 milj. euroa.
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Valtionosuudet
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Opetus- ja kulttuuritoimen muut
valtionosuudet
Verotulojen maksun kompensaatio
Verotulomenetysten korvaus
Yhteensä
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Vuosi 2020
35 848 550

Vuosi 2019
37 345 775

-264 806
245 218
6 937 981
42 766 943

-535 167

36 810 608

Verotulot ja valtionosuudet vuonna 2020 olivat yhteensä 93,4 milj. euroa. Vuoden 2019 verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 86,7 milj. euroa. Muutos oli positiivinen 6,7 milj. euroa.
Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä Vuosikate osoittaa
tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.
Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, tulorahoitus on riittävä edellyttäen, että poistot vastaavat keskimääräistä poistonalaisten investointien
tasoa. Tilinpäätöksen mukainen vuosikate oli 9,3 milj. euroa (vuonna 2019: 3,8 milj. euroa).
Suunnitelmanmukaiset poistot olivat 6,1 milj. euroa (vuonna 2019: 5,4 milj. euroa). Hyvän
vuosikatteen ansiosta vuosikate kattoi poistot 152 %:sti. Vuoden 2019 vastaava tunnusluku
oli 70 %. Vuosikate asukasta kohden on myös yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen
riittävyyden arvioinnissa. Vuosikate asukasta kohti oli 657 euroa ja vuonna 2019 264 euroa.
Vuonna 2019 vuosikate asukasta kohti koko maassa oli 316 euroa.
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää
kunnan pääomaa. Vuoden 2020 tilikauden tulos oli ylijäämäinen 3,2 milj. euroa. Vuoden
2019 tilikauden tulos oli alijäämäinen 1,6 milj. euroa. Taseen kertynyt ylijäämä oli vuoden
2019 tilinpäätöksessä taseen kertynyt ylijäämä oli 15,1 milj. euroa. Vuonna 2020 oikaistiin
taseeseen kertynyttä tuntipalkkaisten lomapalkkatilin jaksotusta vastaamaan todellista tarvetta. Tämän oikaisun suuruus oli 1,2 milj. euroa ja se oikaistiin edellisten tilikausien ylijäämätilille. Oikaisun seurauksena taseen kertynyt ylijäämä vahvistui 1,2 milj. eurolla. Taseen
kertynyt ylijäämä vuoden 2020 lopussa oli 19,5 milj. euroa.

2.2 Toiminnan rahoitus
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien
tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.
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RAHOITUSLASKELMA
Ulkoinen
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2020
1 000 €

2019
1 000 €

9 346
-70

3 769
-708

-16 111
96
2 762
-3 977

-17 990
82
849
-13 998

-36
1 371

-520
63

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta

10 000
-8 082
1 000
1 200
-3 571
1 882

18 000
-7 432
2 000

Rahavarojen muutos

-2 095

-242

Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1

6 263
8 358

8 358
8 600

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

2020

2019

-27 372
58 %
1,1
19
14 221

-25 245
21 %
0,5
25
14 278

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät, netto
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennys

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5
vuodelta, 1000€
Investointien tulorahoitus, %
Laskennallinen lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä

1 646
13 757

Investointien tulorahoitus, %
= 100* Vuosikate / Investointien omahankintameno
Laskennallinen lainanhoitokate
= (Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Laskennalliset lainanlyhennykset)
Kassan riittävyys (pv)
= 365 pv x rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta on itsessään jo tunnusluku,
jonka positiivinen määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen,
lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää
lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta – välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pi-
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temmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua
pysyvästi negatiiviseksi. Toiminnan ja investointien rahavirta oli negatiivinen 4 milj. euroa ja
rahoituksen rahavirta positiivinen 1,9 milj. euroa joten rahavarat vähenivät 2,1 milj. euroa.
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta oli -27,4 milj. euroa. Toiminnan ja
investointien rahavirran kertymä on ollut negatiivinen vuosina 2017 - 2020. Vuonna 2016 rahavirran kertymä on viimeksi ollut positiivinen.
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Investointien tulorahoitusprosentti oli 58 %. Se on parantunut huomattavasti vuodesta 2019. Parantuneeseen tulorahoitusprosenttiin vaikuttaa
vuoden 2020 selkeästi parempi vuosikate.
Laskennallinen lainanhoitokate -tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1
tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan
lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko
kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Lapuan kaupungin laskennallinen lainanhoitokate oli
1,1 eli tyydyttävä. Vuonna 2019 vastaava tunnusluku oli 0,5 eli kaupungin laskennallinen
lainanhoitokate oli heikko.
Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan
rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassavarat riittivät 19 päivän kassasta
maksuja varten, edellisvuoden luku oli 25 päivää. Kassan riittävyys päivinä tunnusluku oli
vuonna 2019 koko maan osalta 42 päivää ja Etelä-Pohjanmaan osalta 28 päivää.
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Rahoitusasema ja sen muutokset
Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT
TASE
VASTAAVAA

TP 2020
1 000 €

TP 2019
1 000 €

A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
1. Aineettomat oikeudet
2. Muut pitkävaikutteiset menot

130 599
721
88
633

124 746
849
52
797

II

117 898
18 558
65 505
31 438
2 295
102

109 822
18 229
48 592
30 481
1 548
10 972

11 981
10 865
474
641

14 075
11 624
1 748
702

146

146

146

146

10 385
165
165

11 821
129
129

3 958
3 958
2 609
594
755

3 334
3 334
2 491
803
40

6 263

8 358

141 131

136 713

Aineelliset hyödykkeet
1. Maa- ja vesialueet
2. Rakennukset
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet
4. Koneet ja kalusto
5. Ennakkomaksut ja keskener.hanki

III Sijoitukset
1. Osakkeet ja osuudet
2. Muut lainasaamiset
3. Muut saamiset
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
1. Valtion toimeksiannot
2. Lahjoitusvarojen erityiskatteet
C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Vaihto-omaisuus
1. Aineet ja tarvikkeet
II

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset
2. Muut saamiset
3. Siirtosaamiset

III Rahoitusomaisuusarvopaperit
IV Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

TASE
VASTATTAVAA

TP 2020
1 000 €

TP 2019
1 000 €

49 596
30 111
16 274
3 211

45 185
30 111
16 691
-1 617

667
146
520

485
146
339

A
I
II
III

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilik:n yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

D
1.
2.

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat

E
I

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
1. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta
2. Lainat julkisyhteisöiltä
3. Liittymismaksut ja muut velat

90 868
50 651
44 029
0
6 622

91 044
49 210
42 758
18
6 433

II

Lyhytaikainen
1. Joukkovelkakirjalainat
2. Lainat rah. -ja vak.laitoksilta
3. Lainat julkisyhteisöiltä
4. Saadut ennakot
5. Ostovelat
6. Liittymismaksut ja muut velat
7. Siirtovelat

40 217
18 000
8 729
18
855
6 490
769
5 356

41 834
17 000
8 046
37
521
8 989
730
6 512

141 131

136 713

2020
35,4 %
85,4 %
19 485
1 370
70 777
4 977
76 119
5 353
474
14 221

2019
33,2 %
91,0 %
15 074
1 056
67 859
4 753
73 977
5 181
1 748
14 278

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas
Lainakanta 31.12. 1000€
Lainakanta 31.12, euroa/asukas
Lainat ja vastuut 31.12, 1000€
Lainat ja vastuut, €/asukas
Lainasaamiset, 1000€
Asukasmäärä

Omavaraisuusaste, %
=100*(oma pääoma + poistoero ja vapaaeht.varaukset)/(Koko pääoma-Saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100* (vieras pääoma – saadut ennakot)/Käyttötulot
Kertynyt ylijäämä(alijäämä)
= Edellisten tilikausien ylijäämä + tilikauden ylijäämä
Lainakanta 31.12
= Vieras pääoma – (saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat)
Lainat ja vuokravastuut 31.12
= Vieras pääoma – (saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat) + vuokravastuut
Lainasaamiset 31.12
= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset
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Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja
velkaisuutta.
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää
70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa
merkittävän suurta velkarasitetta. Kaupungin omavaraisuusaste oli 35,4 %. Vuonna 2019
omavaraisuusaste oli 33,2 %. Kaupungin omavaraisuusaste on hieman kohentunut edellisvuodesta. Vuonna 2019 kaikkien kuntien keskimääräinen omavaraisuusaste oli 57,9 % EteläPohjanmaan kuntien keskiarvon ollessa 41,6 %. Lapuan kaupungin omavaraisuusaste on
pysynyt alle 50 %:ssa viimeiset viisi vuotta.
Suhteellinen velkaisuusprosentti kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden
ikä, niiden arvostus ja poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi tunnusluvun velkaantuneisuuden arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä
velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaisuusprosentti on vuoden 2020
tilinpäätöksessä 85,4 % ja edellisvuonna vastaava tunnusluku on ollut 91 %. Vuonna 2019
kaikkien kuntien keskimääräinen suhteellinen velkaisuusprosentti oli 62 %. Etelä-Pohjanmaan kuntien keskiarvon ollessa 70,6 %. Suhteellinen velkaantuneisuus on Lapualla koko
maan ja eteläpohjanmaan tasoa suurempi.
Lapuan kaupungin taseessa on n. 19,5 miljoonan euron ylijäämäpuskuri. Tilinpäätöksen
2019 ylijäämän määrä oli 15,1 milj. euroa. Tilinpäätöksen 2020 ylijäämää vahvistaa tilikauden ylijäämän lisäksi edellisiä tilikausia koskevan 1,2 milj. euron lomapalkkatilin oikaisukirjaus. Kunnittainen vertailu on mahdollista asukasta kohden lasketun kertyneen yli-/alijäämän
puitteissa. Kaupungilla on kertynyttä ylijäämää 1.370 euroa/asukas. Vuonna 2019 kaikkien
kuntien keskimääräinen asukaskohtainen taseen kertynyt ylijäämä oli 2.025 euroa ja EteläPohjanmaan kuntien 412 euroa.

Kaupungin lainakanta oli tilinpäätöksessä 70,8 milj. euroa. Vuotta aikaisemmin lainakannan
määrä oli 67,9 milj. euroa. Lainamäärä kasvoi 2,9 milj. euroa. Lainamäärä asukasta kohden
oli 4.977 euroa (vuonna 2019: 4.753 euroa). Vuonna 2019 kuntien Suomen kuntien keski-
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määräinen asukaskohtainen lainakanta oli 3.342 euroa. Etelä-Pohjanmaan kuntien keskimääräinen lainakanta vuonna 2019 oli 4.313 euroa. Lapuan kaupungin lainakanta asukasta
kohden on koko maan ja eteläpohjanmaan kuntien keskiarvoon verrattuna suurempi.
Lapuan kaupungin lainamäärä on kasvanut viidessä vuodessa 24,9 milj. eurolla ja kymmenessä vuodessa 46,5 milj. euroa.

Lainakannan kehitys 2011-2020
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lainat €/asukas

Lainamäärä milj. euroa

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

0

Lainakanta milj. euroa 24,3 28,9 37,6 44,8 46,1 45,9 47,4 55,3 67,9 70,8
Lainat €/ asukas

1 669 1 975 2 556 3 039 3 158 3 150 3 272 3 832 4 753 4 977
Lainakanta milj. euroa

4.

Lainat €/ asukas

Kokonaistulot ja -menot
Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta,
jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -meno käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.
KOKONAISTULOT JA -MENOT 2020
ulkoiset

TULOT
Varsinainen toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rah.tuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutusvoitot
Investoinnit
Rahoitusos. investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaam. vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Oman pääoman lisäykset
Kokonaistulot yhteensä

1 000 €

%

11 929
50 679
42 767
54
199

9,8
41,5
35,1
0,0
0,2

-70

-0,1

96
2 762

0,1
2,3

1 371
10 000
1 000
1 200

1,1
8,2
0,8
1,0

121 989

100,0

1 000 €

%

95 984
-211

79,6
-0,2

Korkokulut
429
Muut rahoituskulut
82
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät
+/- pakollisten varausten muutos
0
- Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovututappiot
0
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit
16 111
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
36
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset 8 082
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
0
Oman pääoman vähennykset
0

0,4
0,1

MENOT
Varsinainen toiminta
Toimintakulut
- valmistus omaan käyttöön

Kokonaismenot yhteensä

120 513

0,0
0,0
13,4
0,0
6,7
0,0
0,0
100,0
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Kokonaismenot olivat 121 milj. euroa, joista toimintakulut valmistus omaan käyttöön vähennettynä olivat 96 milj. euroa. Investointimenot olivat 16,1 milj. euroa ja lainojen lyhennykset
olivat 8,1 milj. euroa. Kokonaismenot rahoitettiin kokonaisuudessaan tulorahoituksella. Kokonaistulot olivat 122 milj. euroa. Kokonaistulojen määrä oli 1,5 milj. kokonaismenoja suurempi.

5.

Konsernin toiminta ja talous

5.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen liittyvistä yhteisöistä
Kuntalain 68 a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee
laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan konsernitilinpäätös käsittää
konsernituloslaskelman, konsernitaseen, konsernin rahoituslaskelman sekä niiden liitteenä
ilmoitettavat tiedot.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdistellään rivi riviltä peruspääoman
jäsen-osuuksien mukaisessa suhteessa niiden kuntayhtymien ja liikelaitoskuntayhtymien
tase, tuloslaskelma ja liitetiedot, joissa kunta on jäsenenä. Näiden lisäksi kunnan konsernitilinpäätökseen yhdistellään konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
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Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä:
Tytäryhteisöt
Lapuan Energia Oy
Lapuan Kehitys Oy
Simpsiönvuori Oy
Lapuan Jätevesi Oy
Lapuan Jäähalli Oy
Lapuan Kotiasunnot Oy
Asunto Oy Lapuan Nahkurinkatu 9
Lapuan taide- ja tiedesäätiö

Omistusosuus
100 %
100 %
100 %
64 %
72,7 %
100 %
100 %
100 %

Kuntayhtymät
Peruspääomaosuus
Etelä-Pohjanmaan liiton kuntayhtymä
7,38 %
E-P:n sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
7,67 %
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
3,03 %
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
5,57 %
Osakkuusyhteisöt
Kiinteistö Oy Sahanplassi
Lappavesi Oy
Thermopolis Oy
Emineo Oy

Omistusosuus
49,7 %
45,0 %
46,8 %
27,0 %

5.2 Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta
Omistajaohjauksen strateginen johtamismalli käsittää kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkistrategian ja omistajaohjauksen periaatteet sekä kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Strategista johtamista tukee kaupunginvaltuuston hyväksymä konserniohje. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uudistetut omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohjeen 29.10.2018.
Lapuan kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavat konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja sekä kaupunginhallituksen erikseen määräämät viranhaltijat. Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa hänen ohjattavakseen määrättyjen
yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Lapuan kaupungin konserniohje koskee Lapuan kaupunkia, sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Niiden kuntayhtymien osalta, joissa kaupunki on jäsenenä, konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin kaupungin äänivaltaisuus
huomioiden. Lisäksi ohjetta voidaan hyödyntää soveltuvin osin kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.
Kaupungin tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kaupunginhallitukselle kaupunkikonsernin taloudellisen aseman arvioimiseksi ja sen toiminnan tuloksen laskemiseksi tarvittavat
tiedot.
Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisöjen tulee antaa kaupungille puolivuosittain raportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä.
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Lisäksi tytäryhteisöjen ja omistusyhteysyhteisöjen tulee toimittaa helmikuun loppuun mennessä kaupungille tilinpäätösasiakirjat ja selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumista selvitetään tässä toimintakertomuksessa jäljempänä.

5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
Lapuan kaupungin tytäryhtiöistä Asunto Oy Koivusato ja Asunto Oy Myllytie 1 on myyty
vuonna 2020 Lapuan Kotiasunnoille.
Osakkuusyhteisöistä Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6, Kiinteistö Oy Lapuan Myllynkivi ja
Kiinteistö Oy Yllinpuisto (tytäryhtiö) on myyty vuoden 2020 lopulla Lapuan Kehitykselle.

5.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Lapuan kaupungin hallintosäännön 24 §:n mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä kaupunginhallituksen erikseen määräämät viranhaltijat.
Lapuan kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.10.2018. Konserniohjeessa on kattavasti kuvattu toimivallanjako, talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus, konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestäminen, ennakkokannan
hankinnan kriteerit, konsernin sisäiset palvelut, kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen, kunnan tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa, tiedottaminen ja
kuntakonsernin tarkastus.
Lapuan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
29.10.2018. Ohjeessa on kattavasti kuvattu kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja sisäisen
valvonnan huomioiminen, vastuu omistajapolitiikan toteuttamisesta sekä Lapuan kaupungin
omistajapoliittiset linjaukset.
Kaupunkikonsernissa noudatetaan yhtenäistä riskienhallintapolitiikkaa, jonka periaatteet on
kuvattu Lapuan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa. Politiikalla määritetään ne periaatteet, joiden mukaan riskeihin varaudutaan. Lapuan kaupungin tytäryhtiöt
voivat laatia tarkempia ohjeita sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulokselliseksi toteuttamiseksi. Ohjeiden tulee kuitenkin olla Lapuan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen periaatteiden mukaisia.
Lapuan kaupungin konserniohjeen 9 §:n mukaan kaupungin tytäryhteisön ja kuntayhtymän
on annettava kaupunginhallitukselle kaupunkikonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja
sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. Konsernijohto on säännöllisesti seurannut tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta.
Tytäryhteisöt ovat antaneet seurantaa varten kaupungille puolivuosittain raportin sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvion niihin liittyvistä riskeistä. Konserniohjeen mukaisesti puolivuosikatsaus on toimitettu 15.8. mennessä.
Lisäksi tytäryhteisöt ovat toimittaneet 15.10. mennessä alkavaa tilikautta koskevan talousarvion, johon on kirjattu tytäryhteisöjen toiminnalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet.
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Konsernijohto on seurannut säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen on pitänyt toimittaa helmikuun loppuun mennessä kaupungille
tilinpäätösasiakirjat käsittäen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, talousarvion toteumavertailun, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Tytäryhtiöt ovat pääsääntöisesti toimittaneet pyydetyt tilinpäätösasiakirjat annetun ohjeistuksen mukaan.
Hallintosäännön 25 §:n mukaan konsernijohto on antanut valtuustolle raportin konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä omistajaohjauksen tuloksellisuudesta. Konsernijohdon käsittelemässä yhteenvedossa on käsitelty hallinnon
tilanne, taloudellinen tilanne ja -asema, tavoitteet, riskit ja sovitut toimenpiteet. Omistajaohjauksen tuloksellisuutta on arvioitu erikseen kunkin yhtiön osalta.
Yhtiökokous- ja vastaavat pöytäkirjajäljennökset sekä tilinpäätösasiakirjat toimitetaan kaupungin hallintokeskukseen, josta ne jaetaan tarvittaessa muille palvelualueille.
Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja säätiön toimitusjohtajia on muistutettu konserniohjeesta, konserniohjeen aikatauluista sekä kaupunginhallituksen päätöksestä toimittaa
hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat juoksevasti tiedoksi kaupunginjohtajalle ja
kaupunginhallituksen puheenjohtajalle. Tytäryhtiöt ovat pääsääntöisesti toimineet annetun
ohjeistuksen mukaan.

5.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
Konsernitilinpäätöksen toimintatuotot olivat 49 milj. euroa ja toimintakulut olivat 126,9 milj.
euroa. Toimintatuotot kattoivat toimintakuluista 38,6 %. Vuosikate oli 14,8 milj. euroa
(vuonna 2019: 8,2 milj. euroa) ja poistot olivat 10,5 milj. euroa (vuonna 2019: 9,6 milj. euroa).
Konsernin tilikauden ylijäämä oli 4,2 milj. euroa. Vuonna 2019 tilikausi oli alijäämäinen
1,4 milj. euroa. Vuosikate asukasta kohti oli 1041 euroa, kun se vuonna 2019 oli 573 euroa.
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Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

2020
1 000 €

2019
1 000 €

49 018
-126 866
27
-77 821
50 679
42 767

48 069
-126 102
14
-78 019
49 872
36 810

106
517
-1 250
-197
14 802

43
564
-1 018
-67
8 185

-10 450

-9 579

4 352
0
-192
78
-4
4 235

-1 395
0
1
-10
23
-1 381

38,6
141,6
1041
14 221

38,1
85,4
573
14 278

Konsernituloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/poistot, %
Vuosikate, €/asukas
Asukasmäärä

Konsernin vuosikate euroina/asukas vuosina 2016 - 2020
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2020
1 000 €

2019
1 000 €

14 802

8 185

-192
-392

1
-759

-24 745
96
3 710
-6 721

-23 752
89
2 479
-13 758

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset

0

9

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta

30 754
-19 658
-921
1 200
-5 571
5 805

23 946
-15 623
2 861
-233
1 306
12 266

-916

-1 492

11 639
12 555

12 555
14 047

2020

2019

-29 380
60,1 %
1,0
24

-23 732
34,6 %
0,6
28

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5
vuodelta, 1000€
Investointien tulorahoitus, %
Laskennallinen lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta -tunnusluku tarkastelee investointien omarahoituksen toteutumista tilinpäätösvuodelta ja sitä edeltävältä neljältä vuodelta.
Positiivinen kertymä ilmoittaa kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen
lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen kertymä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavarjoja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.
Tunnusluku ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta oli -29,4 milj. euroa.
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien tulorahoitusprosentti oli 60 ja tunnusluku on parantunut vuodesta 2019, jolloin se oli 34,6 %.
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Laskennallinen lainanhoitokate - tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Konsernin lainanhoitokyky on hyvä, jos tunnusluvun arvo on yli
2, tyydyttävä, kun tunnusluvun arvo on 1 - 2 ja heikko, jos tunnusluvun arvo jää alle yhden.
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun
arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kuntakonsernin omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Lapuan kaupunkikonsernin laskennallinen lainanhoitokate oli 1,0 vuonna 2020 ja 0,6 vuonna 2019. Tulorahoitus on riittänyt lainojen
hoitoon vuonna 2020. Laskennallinen lainanhoitokate on tyydyttävällä tasolla, mutta vuonna
2019 se ei ole riittänyt konsernin lainojen hoitamiseen, ja konsernin lainanhoitokyky on ollut
vuonna 2019 heikko.
Konsernin maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa konsernin rahavaroilla. Lapuan kaupunkikonsernin kassan riittävyys on 24 päivää. Vuonna 2019 kuntakonsernien keskimääräinen kassan
riittävyys päivinä on ollut 42 päivää. Kuntakonsernin kassan riittävyys on heikko.
KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA

2020
1 000 €

2019
1 000 €

184 098

173 301

1 577
839
738

1 745
824
921

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto

176 835
22 122
107 423
31 940
10 812

166 593
21 516
86 431
31 167
11 780

Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

3 975

4 194

564

11 505

5 686
2 977
2 336

4 963
3 312
1 646

373

4

433

440

23 687

21 234

1 665

1 388

10 383
10
10 374

7 291
3
7 288

730

725

10 909

11 830

208 218

194 974

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut

Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT

VASTATTAVAA

2020
1 000 €

2019
1 000 €

OMA PÄÄOMA

51 230

Peruspääoma
Säätiöiden ja yhdistysten perusp.
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

30 111
170
283
325
16 107
4 235

VÄHEMMISTÖOSUUS

581

45 955
0
30 111
170
404
325
16 327
-1 381
0
576

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset

656

950

656

950

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

953

1 005

154 798

146 488

93 078
11 840
29 590
20 290

82 629
11 240
29 840
22 779

208 218

194 974

25,0
108,0
20 342
1 430
122 668
8 626
0
129 129
9 080
14 221

23,9
108,2
14 946
1 047
112 469
7 877
0
119 777
8 389
14 278

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen pääoma
Pitkäaikainen koroton pääoma
Lyhytaikainen korollinen pääoma
Lyhytaikainen koroton pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (lalijäämä), 1000 €
Kertynyt ylijäämä (lalijäämä), €/as
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €
Konsernin lainakanta €/asukas
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €
Lainat ja vuokravastuut 31.12.
Lainat ja vuokravastuut € /asukas
Asukasmäärä

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat konsernin omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja
velkaisuutta.
Omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Jos tunnusluvun arvo on 50 % tai sitä alempi, se
merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta. Konsernin omavaraisuusaste oli 25 %, edellisvuonna omavaraisuusaste oli 23,9 %.
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Suhteellinen velkaantuneisuus-tunnusluku kertoo, paljonko konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista,
verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet konsernilla on selviytyä velan takaisinmaksusta
tulorahoituksella. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus oli 108 %. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti on pysynyt vuoden 2019 tasossa. Tunnusluku on ollut koko maan tasolla
vuonna 2019 84,4 %.

Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Konsernin lainamäärä kasvoi edellisvuodesta n. 10,2 milj. €. Lainamäärä oli tilinpäätösvuoden lopussa 122,7 milj.
euroa (vuonna 2019: 112,5 milj. euroa), asukasta kohti 8 626 euroa (vuonna 2019: 7 877)
euroa.
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Tilikauden tuloksen käsittely
Vuoden 2020 tilikauden ylijäämä on 3.211.254,09 euroa. Kaupunginhallitus esittää, että
tilikauden ylijäämä 3.211.254,09 euroa siirretään taseessa omaan pääomaan yli-/alijäämätilille.

Talousarvion toteutuminen
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion toteumavertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja
rahoitusosa. Vuoden 2020 talousarviossa käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot olivat
sitovia valtuustoon nähden toimielintasolla. Toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista toimielimet ovat antaneet selvityksensä toimintakertomuksissaan. Talousarvion toteumavertailu
sisältää sisäiset menot ja tulot.

7.1 Käyttötalouden toteutuminen
Tässä kappaleessa esitellään hallintokuntien käyttötalouden toteutumisvertailut ja toimintakertomukset. Toimintatulojen ja -menojen toteutuman vertailussa sisäiset erät ovat mukana.
Tuloslaskelman tulojen ja menojen erotus eli toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden
kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Yhteenveto toimielinten toimintakatteista
Toimintakate
Vaalit
Valtuusto
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus

Talousarvio TalousarvioTalousarvio
2020
muutos
muutosten jälkeen
-131 500
-34 000
-4 829 600

Poikkeama
+ yli/ -alle

Käyttö
%

-104 555,12
-23 438,54
-3 744 804,78

-26 944,88
-10 561,46
-1 084 795,22

79,5 %
68,9 %
77,5 %

-76 000
-34 000
-4 096 800

-732 800

Sivistyslautakunta

-23 173 100

-7 460 000

-30 633 100 -29 447 668,04

-1 185 431,96

96,1 %

Perusturvalautakunta

-47 666 200

-3 678 100

-51 344 300 -51 498 207,96

153 907,96

100,3 %

Ympäristölautakunta

-202 000

-24 500

-226 500

-186 366,84

-40 133,16

82,3 %

Tekninen lautakunta

-9 855 700

4 951 500

-4 904 200

-3 997 738,14

-906 461,86

81,5 %

-85 103 800

-6 999 400

-92 103 200 -89 002 779,42

-3 100 420,58

96,6 %

Toimintakate yhteensä

-55 500

Toteutuma
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7.1.1 Kaupunginvaltuusto
KAUPUNGINVALTUUSTO
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät
Alkuperäinen Talousarvio Muutettu
talousarvio
muutos talousarvio Toteutuma Poikkeama Käyttö%
Henkilöstökulut
Palvelujen Ostot
Aineet, Tarvikkeet Ja Tavarat
Vuokrat
Muut Toimintakulut
Toimintakulut

-45 400
-24 600
-1 000
-5 000
-76 000

Toimintakate

-76 000

-55 500

-45 400
-24 600
-1 000
-55 500
-5 000
-131 500

-38 296
-8 992
-956
-55 506
-806
-104 555

-7 104
-15 608
-44
6
-4 194
-26 945

84,4 %
36,6 %
95,6 %
100,0 %
16,1 %
79,5 %

-55 500

-131 500

-104 555

-26 945

79,5 %

-55 500

Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2020 aikana 8 kertaa ja käsitteli 102 asiaa. Kaupungin
taloudellista tilannetta on selvitetty vuoden 2021 talousarvion laadintaprosessin yhteydessä
iltakoulussa, joka pidettiin 5. - 6.11.2020.
Vuoden 2021 talousarvio hyväksyttiin joulukuussa ja sen vahvistamisen yhteydessä valtuusto vahvisti taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toimielimille sekä linjasi tulevien vuosien investointien painopistealueet.

7.1.2 Tarkastuslautakunta
TARKASTUSLAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät

TP 2019

Alkuperäinen Talousarvio Muutettu
talousarvio
muutos talousarvio Toteutuma Poikkeama Käyttö%

Henkilöstökulut
Palvelujen Ostot
Aineet, Tarvikkeet Ja Tavarat
Muut Toimintakulut
Toimintakulut

-11 199
-20 303
-351
-24
-31 878

-11 800
-21 700
-500

-11 800
-21 700
-500

-9 420
-13 891
-128

-2 380
-7 809
-372

79,8 %
64,0 %
25,6 %

-34 000

-34 000

-23 439

-10 561

68,9 %

Toimintakate

-31 878

-34 000

-34 000

-23 439

-10 561

68,9 %

0

Tarkastuslautakunnan kokouksia on ollut 15 ja käsiteltyjen asioiden määrä on ollut 80.
Tarkastuslautakunnan jäseniä ovat: Kari Nirha, puheenjohtaja, Tero Juupajärvi, Hanna
Holtinkoski, Jukka Tauriainen ja Kristiina Kamaja.
Tilintarkastajana on Tuula Ylikangas, JHT, HT BDO Audiator Oy.
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7.1.3 Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluvat hallinto ja talous, elinkeino- ja kehittämispalvelut,
projektitoiminta ja maaseututoimi.
KAUPUNGINHALLITUS
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät
TP 2019
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet Ja Avustukset
Vuokratuotot
Muut Toimintatuotot
Toimintatuotot

Alkuperäinen Talousarvio
talousarvio
muutos

142 677
49 294
172 233
402 024
185 063
951 291

124 000
41 500
233 000
395 400
110 000
903 900

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen Ostot
Aineet, Tarvikkeet Ja Tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut Toimintakulut
Toimintakulut

-1 670 133
-1 659 254
-69 487
-153 475
-43 203
-111 317
-3 706 870

-2 550 100
-2 101 900
-75 400
-122 200
-45 700
-105 400
-5 000 700

Toimintakate

-2 755 579

-4 096 800

Muutettu
talousarvio

Toteutuma

124 000
41 500
233 000
395 400
110 000
903 900

192 888
52 387
157 793
461 084
102 263
966 415

-68 888
-10 887
75 207
-65 684
7 737
-62 515

155,6 %
126,2 %
67,7 %
116,6 %
93,0 %
106,9 %

-732 800

-2 333 100
-2 101 900
-75 400
-122 200
-995 500
-105 400
-5 733 500

-1 656 302
-1 834 971
-62 384
-99 075
-983 000
-75 487
-4 711 219

-676 798
-266 929
-13 016
-23 125
-12 500
-29 913
-1 022 281

71,0 %
87,3 %
82,7 %
81,1 %
98,7 %
71,6 %
82,2 %

-732 800

-4 829 600

-3 744 805

-1 084 795

77,5 %

217 000

-949 800

Poikkeama Käyttö%

Kaupunginhallituksen tärkeimmät tehtävät liittyvät kaupungin hallintosäännön mukaisesti
kaupungin strategiseen johtamiseen, hallinnon ja talouden ohjaukseen ja kaupungin sekä
kaupunkikonsernin yleiseen kehittämiseen.
Kaupunginhallituksen kaupungin strategiaan pohjautuvan toiminnan painopisteenä on
ollut Lapuan vetovoimaisuuden kehittäminen parantamalla asumisen, työnteon ja yrittämisen
edellytyksiä sekä myönteisen väestökehityksen turvaaminen.
Kaupunkisuunnittelujaosto on vuoden aikana valmistellut useita kaavoitukseen, maanhankintaan ja tonttien myyntiin liittyviä asioita sekä elinkeinopoliittisia asioita kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus toteutti itsearvioinnin toiminnastaan.
Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan ohjaaminen ja seuranta toteutetaan pääsääntöisesti kaupunginhallituksen vahvistamien konserniohjeiden mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus on valinnut kaupungin yhtiöihin ja eri yhteisöihin edustajat ja antaa toimintaohjeita edustajilleen. Konserniyhteisöt ovat raportoineet toiminnastaan kaupunginhallitukselle.
Toimintavuonna kaupunginhallituksen käsittelemien asioiden määrä oli 434 ja virallisten
kokousten määrä oli 20.
Tilivelvolliset viranhaltijat: kaupunginjohtaja Satu Kankare, talous- ja hallintojohtaja Juha
Post 30.4.2020 asti, hallintojohtaja Vilppu Muuronen 1.9.2020 alkaen, talouspäällikkö Anne
Marjamäki.
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Hallintokeskus
Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii yleishallinnon palvelualue, joka huolehtii
- hallintopalveluista, oikeudellisista palveluista, keskusarkiston hoidosta, painatus- ja
tulostuspalveluista
- keskitetyistä henkilöstöhallintopalveluista
- talouspalveluista
- elinkeino- ja kehittämispalveluista
- konsernihallintoon liittyvistä tehtävistä sekä muista yleishallinnon tehtävistä.

Sisäinen valvonta
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Hallintokeskuksen toiminnassa on noudatettu säännöksiä, kaupungin ohjeita ja toimintaa
koskevia päätöksiä sekä hyvää hallintotapaa. Hallintokeskuksen tehtäviin kuuluvat osaltaan
myös muiden keskusten toiminnan lainmukaisuuden seuranta sekä asiantuntija-avun antaminen oikaisuvaatimus- ja valitusasioissa.
Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta
Hallintokeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on selvitetty jäljempänä tavoiteraportoinnin yhteydessä. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Kaupunginhallituksen ja
sen alaisten toimintojen tulot ylittivät talousarvion 62.515 euroa ja menot alittuivat 1.022.281
euroa.
Kaupungin rahavaroja on hoidettu huolellisesti. Maksuvalmiutta on ylläpidetty käyttäen pitkäaikaisia lainoja sekä lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen kuntatodistuksia.
Hallintokeskus seuraa kaupungin kokonaistaloudellisen tilanteen kehitystä ja raportoi siitä
kaupunginhallitukselle ja valtuustolle raportointiohjeiden mukaisesti.
Talousraportoinnin lisäksi kaupungin taloustilannetta on käsitelty kaupunginvaltuuston talousseminaarissa sekä talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Riskienhallinta
Hallintokeskuksen toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti henkilöstön niukkuuteen ja tehtävien
hoitamiseen varsinkin pitkäaikaisten poissaolojen aikana. Sijaisjärjestelyjen tekeminen on
haastavaa vähäisten henkilöresurssien vuoksi. Nämä riskit on tunnistettu ja niitä on pyritty
minimoimaan työtehtävien järjestelyillä.
Hallintokeskuksessa on vuoden 2020 aikana kehitetty riskienhallintaa. Riskienhallinnasta on
kehitetty erilliset lomakkeet, joihin jokainen kaupungin esimies on vastannut osana kaupungin riskien kartoitusta. Riskienhallinnan kehitysprosessi jatkuu vuonna 2021.
Hankinnat
Hallintokeskuksen hankinnoissa on noudatettu hankintalakia, hallintosääntöä ja kaupungin
hankintaohjetta. Hallintokeskuksen hankinnat ovat pääsääntöisesti hankintalain kansallisen
kynnysarvon alittavia hankintoja, minkä vuoksi hankintoja ohjaa erityisesti kaupungin hankintaohje. Merkittävimmät hankinnat on kilpailutettu. Hallintokeskuksessa on tuettu myös muiden toimialojen hankintoja antamalla juridista tukea. Syksyn 2020 aikana on valmisteltu laajempaa hankintakoulutusta, joka järjestetään koko kaupungin henkilöstölle kevään 2021 aikana.
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Sopimustoiminta
Kaupunginvaltuusto on siirtänyt kaupunginhallitukselle vastuun sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä.
Hallintokeskus hoitaa hallintokeskuksen vastuulle kuuluvien sopimusten valmistelun ja valvonnan sekä tukee muista palvelukeskuksia sopimusasioissa. Sopimusten laadinnassa on
huomioitu kaupungin etujen turvaaminen ja sopimusten valvonta on tapahtunut asianmukaisesti. Hallintokeskuksessa on laadittu kaupunkitason dokumentteja ja malleja sopimusasiakirjojen tekoa varten sekä sopimusprosessin toteuttamiseksi.

Hallintopalvelut
Tavoitteiden toteutuminen
Hallintopalveluissa on hoidettu mm. kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen toimikuntien valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät. Lisäksi hallintopalvelut on hoitanut
tiedotustehtäviä, konsernihallintoon liittyviä tehtäviä, antanut oikeudellisia palveluita kaupungin palvelukeskuksille ja konserniyhtiöille. Hallintopalveluihin on keskitetty hallinto- ja arkistointitehtävät, vaalien ja kansanäänestysten järjestelytehtävät sekä painatus- ja tulostuspalvelut.
Hallintokeskuksessa on toteutettu organisaatiouudistus vuoden 2020 aikana. Toiminta on organisoitu siten, että hallintokeskuksessa toimii talousyksikkö, henkilöstöyksikkö, tietohallintoyksikkö ja hallintoyksikkö. Hallintokeskukselle on muodostettu johtoryhmä, johon kuuluvat
hallintojohtaja, talouspäällikkö, tietohallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja henkilöstön edustaja.
Kaupungin tiedonohjaussuunnitelman kehittäminen on jatkunut vuonna 2020. Tiedonohjaussuunnitelma on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden 2021 aikana tapahtuvan asianhallintajärjestelmän vaihdon yhteydessä.
Hallintokeskuksessa on kehitetty hankinta- ja sopimusasioita antamalla neuvontaa kaupungin muille yksiköille. Lisäksi on valmisteltu laajempaa hankinta-asioihin liittyvää koulutusta,
joka toteutetaan kevään 2021 aikana.
Hallintopalvelut on valmistautunut kevään 2021 kuntavaalien järjestämiseen.
Tavoitteet
Tavoite
Hallintokeskuksen toiminnan uudelleenorganisointi
Kriteerit henkilökohtaiseen lisään ja erillislisään

Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen
Hankinta -ja sopimusasioiden kehittäminen

Toimenpiteet/tavoitetaso
Kaupungin tukipalvelut kootaan yhteen ja
hallintokeskukseen perustetaan johtoryhmä. Toiminta käynnistetään organisaatiouudistuksen jälkeen.
Määritetään yhtenäiset kriteerit henkilökohtaisen lisän ja erillislisän myöntämiseen koko kaupungin tasolle.

Laaditaan tiedonohjaussuunnitelma, jonka
pohjalta kaupungin arkistot käydään läpi.
Kaupungin hankinta -ja sopimustoimintatapoja jalkautetaan ohjeistamalla ja kouluttamalla.

Toteutuma
Toteutunut

Henkilökohtaisen lisän
kriteerien valmistelutyö
aloitettu KVTES-sopimusalalla ja ohjeistus
valmistunut alkuvuonna
2021
Toteutunut osittain
Toteutunut
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ICT-palvelut
Tavoitteiden toteutuminen
ATK-osasto siirtyi vuoden 2019 aikana teknisestä keskuksesta hallintokeskukseen ja samalla
osaston nimi muuttui ensin IT-yksiköksi ja myöhemmin Tietohallinto-yksiköksi. Vuoden 2020
alussa aloittivat uusina Tietohallinnon resursseina tietohallintopäällikkö sekä IT-tukihenkilö.
Lisäksi sivistyskeskuksen ICT-asiantuntija siirtyi Tietohallinnon alaisuuteen. Tilikaudella on
perustettu tietohallinnon keskitetty IT-tuki, joka palvelee yhteisenä yhteydenottokanavana
koko kaupungin henkilöstöä ja auttaa IT-tuen resurssien optimoinnissa.
Tietohallinto on vastannut kaupungin fyysisestä ICT-ympäristöstä. Palvelu on sisältänyt ulkoiset tiedonsiirtoyhteydet ja sisäiset opetus- ja hallintoverkot, fyysiset ICT-laitteet (palvelimet,
työasemat ja tulostimet) installaatioineen, tietoturvanäkökulmien huomioinnin ja varmuuskopioinnit, sekä ohjelmistojen päivityspalvelun. Myös käyttäjien tekninen tuki on kuulunut yksikön toimintaan.
Palvelinympäristö on, yksittäisiä tiettyjen järjestelmien muutamien tuntien katkoksia lukuun
ottamatta, pystytty pitämään jatkuvassa toimintakunnossa (24/365). Laajoja virusongelmia ei
ole esiintynyt ja yksittäiset hyökkäykset on torjuttu. Verkon työasemat on saatu hyvin hallintaan ja päivitykset ajan tasalle.
Ulkopuolinen toimija teki kaupungin ICT-ympäristöstä analyysin, jonka perusteella kaupungin
ICT-ympäristöön on ryhdytty tekemään laajoja korjaustoimenpiteitä. Vuonna 2019 hankittu
virtuaalipalvelinjärjestelmä on otettu käyttöön, ja valtaosa tärkeimmistä verkkopalveluista on
siirretty tähän tehokkaampaan ja vikasietoisempaan järjestelmään. Verkkojen toimintavarmuuteen ja tietoturvaan on tehty parannuksia, ja on laadittu suunnitelma verkkojen kehittämisestä. Kaupungin vanhentuneelle sähköpostijärjestelmälle valikoitiin korvaajaksi Google
Workspace jonka käyttöönotto alkaa vuonna 2021.
Tavoitteet
Tavoite
Verkon ja palvelinten palvelukyky
Konekierto ja palvelimet
Työasemat
Pääohjelmistot
Kaupungin intranetin rakentaminen
Vastuualueiden määrittäminen
Mobiilipäätelaitteiden hallinta
Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen

Toimenpiteet/tavoitetaso
Ajassa mitattuna vähintään 99 %
3 - 6 vuotta
5 - 8 vuotta
Käytössä viimeisimmät versiot
Rakennetaan kaupungille intranet, josta
löytyy mm. kaupungin ohjeet, lomakkeet ja
jota voidaan käyttää tiedonjakamisen kanavana
Määritetään IT-yksikön työntekijöille vastuualueet, joista vastuuhenkilöt vastaavat
Kaupungin mobiilipäätelaitteet otetaan
keskitettyyn hallintaa
Kaupungin ICT-ympäristö ja kokonaisarkkitehtuuri kuvataan

Toteutuma
Toteutunut
Toteutunut
Toteutunut
Toteutunut

Toteutunut
Toteutuu
vuonna 2021
Toteutunut
osin
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Talouspalvelut
Tavoitteiden toteutuminen
Talouspalveluissa on hoidettu keskitetysti kaupungin kirjanpito, palkanlaskenta, osto- ja
myyntireskontran hoito, ostolaskujen sähköinen kierrätys ja maksuliikenne sekä koko kaupunkia koskevan talousarvion sekä talousarviosuunnitelman ja tilinpäätöksen valmistelu ja
koonti, kaupungin kokonaistalouden suunnittelu, seuranta ja raportointi, konsernitilinpäätös ja
konsernihallintoon liittyviä tehtäviä sekä kaupungin rahoitus- ja sijoitusjärjestelyt.
Kaupunginhallitukselle on raportoitu talouden toteutumisesta kuukausittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti sekä kokonaistalouden että lautakuntakunnan tasolla. Kolmannesvuosittain on laadittu laajempi talousraportti, jossa on raportoitu myös toiminnallisten
tavoitteiden toteutumisesta. Raportit on käsitelty sekä kaupunginhallituksessa että kaupunginvaltuustossa. Lisäksi kaupungin kokonaistalouden tilannetta on käsitelty valtuuston talousseminaarissa.
Talousyksikössä on myös suoritettu vuoden 2020 aikana ostolaskujen tarkastusta osana
sisäistä valvontaa.
Kuntien ja kuntayhtymien pitää 1.1.2021 alkaen raportoida taloustiedot valtiokonttorille
XBRL-muodossa. Raportointi perustuu aikaisempiin JHS-suosituksiin. Taloustiedot raportoidaan XBRL-muodossa Valtiokonttorille. Tämä on vaatinut ohjelmiston päivittämistä sekä
muuta valmistelutyötä kaupungin talousyksikössä. Taloushallinnon ohjelmistoja on päivitetty
vuoden 2020 aikana, jotta taloustiedot saadaan toimitettua valtiokonttorille vaaditulla tavalla.
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Talouspalvelujen tavoitteet
Tavoite
Taloushallinnon ohjelmistot ajan tasalla

Toimenpiteet/tavoitetaso
Ohjelman päivitys taloustilastoinnin muutoksen vuoksi

Taloushallinnot ohjelmistot
ajan tasalla
Taloushallinnon ohjelmistot ajantasalla

Finvoice 3 ohjelmistopäivitys

Valmius kuntien taloustietoraportoinnin muutoksiin

Excel-taulukkolaskenta/taloushallinnon ohjelmisto selvitetään
uusien ominaisuuksien hyödyntäminen, selvitetään markkinoilla
olevien taloushallinnon raportointityökalujen käyttöönottomahdollisuuksia yhdessä tietohallinnon
kanssa
Tilikarttojen, palveluluokitusten
ym. läpikäynti, automaation/tietojärjestelmien muutostarpeiden
selvitys ja ohjelmistopäivitykset

Toteutuma
Toteutunut, mutta ohjelmistot vaativat säännöllistä päivittämistä
Toteutunut
Toteutunut osittain

Toteutunut, mutta kehitystoimenpiteet jatkuvat
myös vuonna 2021

Henkilöstöpalvelut
Tavoitteiden toteutuminen
Palkkatietojen ilmoittamisessa on otettu käyttöön tulorekisteri vuoden 2019 alusta. Hallintokeskuksen organisaatiouudistuksen yhteydessä palkanlaskenta siirtyi henkilöstöpalveluiden
alle. Järjestelmän toiminnassa esiintyi useita puutteita ja vielä vuonna 2020 tulorekisterin korjaukset ja oikaisut työllistivät palkkahallintoa. Uusina muutoksina Populus-palkkaohjelmaan
tulivat loppuvuoden aikana mm. Varda-varhaiskasvatuksen tietovaranto sekä Kuntatietoohjelman vaatimat muutokset, lisäksi Saarenpääkodin henkilöstön siirtyminen vanhoina työntekijöinä näkyi myös palkkahallinnossa. Tarkoituksena oli vuoden aikana ottaa laajemmin
käyttöön Titania -työvuoro-ohjelmisto ja tähän liittyen järjestettiin paikallisena ja etäkoulutuksena peruskoulutusta sekä täydennyskoulutusta.
Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä ja vaativuustasojen kuvaukset KVTES-sopimusalalla on hyväksytty vuonna 2019, järjestelmä vaatii päivittämistä. KVTES:n henkilökohtaisen
työsuorituksen arviointiin valmisteltiin loppuvuodesta ohje, joka tulee käsittelyyn alkuvuodesta 2021. Tekniseen sopimuksen tehtäväkohtaisen palkan arviointijärjestelmän päivityksen
käsittely viivästyi teknisen keskuksen organisaatiomuutoksen toteuttamisen johdosta ja sen
käsittelyyn palattiin loppuvuodesta 2020.
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Tavoite
Palkanlaskentaan liittyvien
prosessien tehostaminen
ja yhtenäistäminen

Toimenpiteet/tavoitetaso
Ohjelman käyttöä tukeva ohjaus ja
koulutus esimiehille tarpeen mukaan
raporttien ym. ominaisuuksien hyödyntämiseksi.

Palkanlaskentaan liittyvien
prosessien tehostaminen
ja yhtenäistäminen

Käydään läpi palkanlaskentaan ja esimiesten rooliin liittyviä henkilöstöhallinnon prosesseja ja ohjeistusta
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Toteutuma
Populus-ohjelman koulutus
toteutettu 11/2019, joten sitä ei järjestetty
2020
Titania-työvuorosuunnitteluohjelman perusja täydennyskoulutus
järjestetty 9/2020
Prosessien systemaattinen läpikäynti ei
ole poikkeuksellisessa
tilanteessa toteutunut,
palkanlaskennan ajankohtaisia ohjeita on laadittu mm. koronatilanteeseen liittyen

Elinkeino- ja kehittämispalvelut
Tavoitteet vuodelle 2020
Tavoite

Toimenpiteet

Mittari

Toimivien yritysten olemassaolon
ja kasvun edistäminen, uusien yritysten syntyminen ja työpaikkojen
lisääminen

Tehokkaat elinkeinotoimen neuvontapalvelut yhteistyössä Lapuan Kehitys
Oy:n kanssa sekä yhteistyöverkoston
tehokas hyödyntäminen

1467 asiakasneuvontatapahtumaa

Yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja
houkutteleva ympäristö yrityksille

Kehittämistoimenpiteet ELPO 2020
-kyselyn tulosten perusteella

ELPO-tulokset

Aamiaistilaisuudet yrittäjille

Aamupalatilaisuuksien järjestäminen
ja info/koulutus yrityksiä kiinnostavista
aiheista

4 aamupalatilaisuutta ja 1 etätilaisuus.

Hankintatapahtuma yrittäjille

Vuoden alussa hankintatapahtuma,
jossa avataan Lapuan kaupungin hankintoja vuonna 2020

Hankintatapahtuma järjestetty,
37 osallistujaa

Tavoitteiden toteutuminen
Vuosi 2020 tullaan muistamaan korona epidemiasta, mikä vaikutti ja vaikeutti toimintaa monin eri tavoin. Elinkeinotoimi onnistui järjestämään heti alkuvuodesta sekä alkusyksystä muutamia infotilaisuuksia eri aiheista yrittäjille, jotka käsittelivät hyvin ajankohtaisia teemoja. Keväällä valtiovallan toimesta lähes koko Suomi pysäytettiin ja monilla yritystoiminta ajautui sen
jälkeen suuriin vaikeuksiin. Erilaisia yritystukimuotoja otettiin käyttöön, joista yksinyrittäjien
tuki tuli kuntien tehtäväksi käsitellä ja laittaa maksuun ehdot täyttäville yksin yrittäjille. Tämä
työllisti kaupungin elinkeinopuolen käytännössä täysin kevään ja alkukesän. Myönteisiä yksinyrittäjä tukipäätöksiä tehtiin yhteensä 111 eri henkilölle. Muu yritysneuvonta tänä aikana
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hoidettiin Lapuan Kehityksen toimesta sekä Etelä-Pohjanamaan liiton hankerahoituksella hallinnoidun UUKA-hankkeen projektipäällikön toimesta. Syksyllä aloitti Kauhavan kanssa yhteinen projektipäällikkö, jonka tehtävänä on yritysten omistajanvaihdosten edistäminen. Sen toiminta saatiin myös hyvin vauhtiin.
Kaikki messu tapahtumat, joihin olimme jo ilmoittautuneet, peruuntuivat, johtuen koronan aiheuttamista rajoituksista suurten yleisötapahtumien järjestämisessä. Messujen ja tapahtumien peruutuksista johtuen, lähdettiin järjestelmällisesti ottamaan yhteyttä eri yrityksiin, erilaisia rekistereitä apuna käyttäen. Säännöllistä yhteistyötä Lapuan yrittäjäjärjestön kanssa on
tiivistetty, kuten myös yhteistyötä Härmänmaan eri elinkeinotoimijoiden kanssa.

Markkinointiviestintä
Markkinointiviestinnän keskeisimpiä tehtäviä vuonna 2020 oli myönteisen julkisuuskuvan kehittäminen kaupungin strategian mukaisesti, kampanjoiden toteuttaminen, tiedotuslehden julkaisu, somekanavien sisällöntuotannon kasvattaminen sekä muu markkinointiviestintä.
Tehtiin monipuolisesti toimenpiteitä sekä veto- että pitovoiman edistämiseksi. Toimintavuonna julkaistiin saavutettavuusdirektiivin mukaiset uudet verkkosivut ja perustettiin viestintärinki, jonka jäseniksi johtoryhmä nimesi edustajat kaikista hallintokunnista, yhteensä
19 henkilöä. Viestintärinkiläisten avulla pyrittiin tuottamaan monipuolista ja tosiaikaista
uutisvirtaa somekanaviimme. Viestinnän keskiössä oli lupauksemme "Hyviä uutisia
Lapualta". Tehtiin brändikäsikirja, joka on ohjeisto siitä, miltä Lapua näyttää ja kuulostaa.
Brändikäsikirjan tarkoitus on auttaa kertomaan Lapuasta yhtenäisellä tavalla.
Strategiaan kirjatun tapamme toimia mukaisesti osallistettiin sekä asukkaita että päättäjiä. Toteutettiin Suomen Kuntaliiton "Erilaistuva Kuntasuomi 2025" -tutkimuskyselyt.
Asukkaita osallistettiin myös valokuvauskilpailuin ja tonttibongauskisoin.
Asumisen kampanjoita - mm. tonttiarvontakilpailu - toteutettiin verkkosivuilla, orgaanisella ja
ostetulla somenäkyvyydellä, printissä ja flyerein.
Tiedotuslehtemme 1/2020 Kaikille sopivaa asumista -teemanumeroa jaettiin normaalin levikin ja jakelun (noin 25.000 kpl) lisäksi sekä Uudenmaan että Pirkanmaan alueille vuosina
2005 - 2015 Lapualta lähteneille, joiden ikä oli välillä 18 v. - 60 v. (Pirkanmaa noin 300 osoitetta, Uusimaa 447 taloutta). Hyviä Uutisia Lapualta -tiedotuslehden 2/2020 yritysteemanumeron painos oli 44.950 kappaletta; lisäjako tehtiin 20.000:een seinäjokelaistalouteen.
Verkostoituminen ja yksilöllinen kohtaaminen toimintatapoina toteutui alkuvuonna Lapuan
Rekry-messuilla, jossa lapualaisnuorille kerrottiin kaupungin tarjoamista kesätyömahdollisuuksista. Kyläkierroksia ehdittiin toteuttamaan alkuvuonna yksi, Covid 19 -tilanteen takia
muut peruuntuivat. Väestönkasvua kiritettiin Ritavuoren koulun avajaisten yhteydessä pidetyssä tontti-illassa sekä loppuvuoden Black Friday-tapahtumassa, joka oli kuntamarkkinoinnissa ennakkoluulotonta, kokeilevaa innovointia. Black Friday -vuorokautena myytiin 25 tonttia. Tapahtuma sai paljon näkyvyyttä ja julkisuutta myös maakunnan ulkopuolella, mm. Iltalehti uutisoi aiheesta. Black Friday-uutisoinnit olivat myös instagramimme eniten tykkäyksiä
kerännyt ja FB-päivityksistämme eniten jakoja saanut uutisointimme.
Luottamushenkilöiden tekemä myönteinen päätös kuntakentässä ainutlaatuisen 24 tunnin
Black Friday - tonttitempauksen toteuttamiseksi osoittaa, että kannustava ja innostava toimintatapa kattaa koko kuntaorganisaatiomme.
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Tavoite
Asukasluvun myönteinen
kehitys

Brändiuudistus
Asiakaslähtöiset verkkosivut, oikea-aikainen
viestintä
Some-kanavien ja niiden
sisällöntuotannon kasvattaminen
Viestintäsuunnitelma ja ohjeet
Kuntalaiset markkinoijiksi
Kampanjat, mm. tulomuuton ja tonttikaupan
aktivointi
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Toimenpiteet
Lapuan pito- ja vetovoimatekijöiden
markkinointi eri keinoin ja välinein
yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa
Visuaalisen ilmeen ja pääviestin
päivitys
Verkkosivu-uudistus
Some-markkinoinnin suunnitelman
päivitys, aktiivisten päivittäjien lisäys, sisällöntuotannon kasvattaminen
Viestintäsuunnitelman ja -ohjeen
päivitys, viestintäringin toteutus
Asukkaiden osallistaminen markkinointiin veto- ja pitovoimatekijöistä
Kampanja(t), messuosallistuminen,
suorakampanjoiden lisäys, somemarkkinointi
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Mittari
Nettomuutto +18, syntyneitten
ja kuolleitten erotus
-75 hlöä
Brändikäsikirja, graafinen
ohjeistus
Toteutunut;
otettu käyttöön 23.9.20202
Toteutunut,
seuraajia IG + 1.300
(helmikuu -20 626 seuraajaa)
FB + 32 %;
Twitter + 25 %
Viestintärinki, käyttöönotto
syksyllä 2020
1 kylätapahtuma/ 3 kyselyä
3 asumisen kampanjaa, rekrymessut, kohdennetut somekampanjat 3 kpl, osoitteelliset
suorapostitukset n. 750 kpl.tta,
osoitteettomat suorapostitukset 2 x n. 25.000 kpl + 1 x
20.000 kpl
kilpailut
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7.1.4 Sivistyslautakunta
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät
TP 2019

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet Ja Avustukset
Vuokratuotot
Muut Toimintatuotot
Toimintatuotot/Tulot

Alkuperäinen Talousarvio
talousarvio
muutos

270 620
1 122 460
542 137
188 374
14 854
2 138 445

195 124
1 113 852
569 700
222 724
7 000
2 108 400

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen Ostot
Aineet, Tarvikkeet Ja Tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut Toimintakulut
Toimintakulut

-18 823 191
-2 219 118
-826 352
-2 487 330
-150 569
-52 957
-24 559 516

-18 978 251
-2 515 420
-916 743
-2 666 800
-160 443
-43 843
-25 281 500

Toimintakate

-22 421 071

-23 173 100

Muutettu
talousarvio

Toteutuma

195 124
1 113 852
569 700
222 724
7 000
2 108 400

266 561
924 136
547 864
148 621
20 287
1 907 468

-71 437
189 716
21 836
74 103
-13 287
200 932

136,6 %
83,0 %
96,2 %
66,7 %
289,8 %
90,5 %

-7 460 000

-19 076 251
-2 515 420
-916 743
-2 666 800
-7 522 443
-43 843
-32 741 500

-18 820 204
-1 952 795
-774 644
-2 231 236
-7 523 307
-52 951
-31 355 136

-256 047
-562 625
-142 099
-435 564
864
9 108
-1 386 364

98,7 %
77,6 %
84,5 %
83,7 %
100,0 %
120,8 %
95,8 %

-7 460 000

-30 633 100

-29 447 668

-1 185 432

96,1 %

-98 000

-7 362 000

Poikkeama Käyttö%

Sivistyslautakunta ja yleishallinto
Yleishallinto
Palvelukuvaus
Lapuan kaupungin sivistyskeskuksen yleishallinto vastaa sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Toimialaan
kuuluvat seuraavat palvelut: Sivistyskeskuksen yleishallinto, varhaiskasvatus, iltapäivätoiminta, esiopetus, perusopetus, erityisopetus, lukiokoulutus, musiikkiopiston opetus, kansalaisopiston opetus, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Henkilöstöä yleishallinnossa on neljä: sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö ja hallintosihteeri.
Sivistyslautakunta on vuoden 2020 aikana pitänyt 11 kokousta. Sivistyslautakuntaan
ovat kuuluneet sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ilpo Ulvinen, varapuheenjohtaja
Tuija Vuori, jäsenet Ritva-Leena Heikkinen, Tero Juupajärvi, Marjo Lakso, Vappu
Kangas, Jaakko Kosola, Hannu Saarela ja Kari Laine, kaupunginhallituksen edustaja
Simo Ikola ja nuorisovaltuuston edustaja Henrik Seppä-Lassila/Nante Bäcklund.
Sivistyslautakunnan esittelijänä on toiminut sivistysjohtaja Mika Kamunen ja sihteerinä hallintosihteeri Marja Jäätteenmäki.
Sivistyskeskuksen johtotiimiin ovat kuuluneet: sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, musiikkiopiston rehtori, kansalaisopiston rehtori, kirjastotoimenjohtaja, kulttuuripäällikkö, liikunta- ja nuorisotoimenpäällikkö ja sihteerinä hallintosihteeri.
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Tilivelvollisina viranhaltijoina ovat toimineet sivistysjohtaja Mika Kamunen, opetuspäällikkö Juho Norrena, varhaiskasvatuspäällikkö Katja Korkiamäki, varhaiskasvatuksen alue-esimiehet Henna-Riikka Niemistö, Anu Latvala, Anne Peräsalo ja Hanna Hiltunen/Johanna Kotamäki, alakoulujen rehtorit Marko Kivimäki, Marika Pohjoispää,
Teemu Rantala, Jari Mäkinen/Eija Västinsalo, Jukka Kodis, Janna Sepponen/Tanja
Malinen, Tero Ala-Nissilä Ville Rantala, Teija Karvonen, Sinikka Luoma/Tuula Tervonen, Terhi Kortesoja ja Jorma Nyrhilä, yläkoulun rehtori Petri Saunamäki, Hautasen
koulun rehtori Carita Jussinmäki, lukion rehtori Kaisa Piiparinen, musiikkiopiston rehtori Katja Tuulari, kansalaisopiston rehtori Mari Takamaa, kirjastotoimenjohtaja Hilkka
Koivusalo, kulttuuripäällikkö Susanna Mäki-Oversteyns, liikunta- ja nuorisotoimenpäällikkö Niko Savinainen.

Palvelun kehittäminen
Covid -19 aiheutti toiminnan uudelleen järjestelyitä sivistyspalveluiden osalta monella
eri sektorilla. Huolimatta pandemiasta useita eri kehityshankkeita/-toimenpiteitä on
saatu vietyä eteenpäin. Osa kehittämishankkeista siirtyy lähitulevaisuuteen.
Sivistyspalvelujen toimenpideohjelma kaupungin strategiaan pohjautuen hyväksyttiin
sivistyslautakunnassa loppuvuodesta 2019. Toimenpideohjelmaa ollaan vuoden 2020
aikana viety eteenpäin niin viestinnän, hyvinvoinnin kuin turvallisuuden suhteen eri
toimenpitein.
Ohjaus-/johtamisjärjestelmää uudistettiin/kehitettiin koskien varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistä, johtamisjärjestelmä on tarkoitus vakinaistaa vuoden 2021 aikana.

Ohjaamo-toiminta on vakiinnuttanut asemansa hyödyttäen nuorten palveluiden järjestelyjä. Perhekeskustoimintaa vietiin eteenpäin pilotoimalla.
Uuden lukiorakennuksen valmistuminen 2.asteen kampusalueelle on tiivistänyt 2. asteen oppilaitosten yhteistyötä edelleen. Ritamäen/-vuoren oppilaat pääsivät aloittamaan lukuvuoden 2020 - 2021 uudessa komeassa Ritavuoren koulussa. Liuhtarin
koulu valmistui loppuvuodesta 2020, Hautasen ja Liuhtari koulujen oppilaat pääsevät
muuttamaan uuteen komeaan Liuhtarin kouluun alkuvuodesta 2021.
Museotoimi sai OKM:n päätöksen pääsystä valtionosuuden piiriin (n. 3,5 htv).
Sivistystoimen talousarviossa pysyttiin erinomaisesti ja menovähennyksiä saatiin tehtyä useammasta menokohdasta, mikä johtuu osittain Covid-19 pandemian aiheuttamasta toiminnan uudelleen järjestelyistä. Lisäksi tulopuolella hankerahoitusta saatiin
enemmän kuin keskimäärin aikaisemmin.
Tavoitteet
Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Käyttösuunnitelman laadinta/
seuraaminen/reagointi

Toteutuma
Toteutunut
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Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen
Sivistyslautakunnan alaiset yksiköt ovat läpikäyneet/täyttäneet sisäisen valvonnan
tarkistuslistan koskien vuoden 2020 toimintaa. Yksiköt ovat raportoineet siitä eteenpäin sivistyskeskukseen. Raporttien yhteenvedon perusteella sivistyskeskus laatii toimenpiteet mahdollisten kehittämistoimenpiteiden tekemiseen.
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Sivistyslautakunnan ja sen alaisten yksikköjen toiminnassa on noudatettu voimassa
olevia säännöksiä, ohjeita ja toimintaa koskevia päätöksiä. Päätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset on käsitelty sivistyslautakunnassa. Oikaisuvaatimusasiat on valmisteltu yhdessä kaupungin lakimiehen kanssa hallintokeskuksessa samoin kuin valitusasiat.
Riskienhallinnan järjestäminen
Kiinteistöjen ja irtaimiston vakuuttaminen on hoidettu keskitetysti. Sivistyslautakunnan
alaisissa yksiköissä ovat seuraavat ajantasaiset ennalta ehkäisevät ja varautumissuunnitelmat: Pelastussuunnitelmat, turvallisuussuunnitelmat, kiusaamista ehkäisevä
suunnitelma, kiusaamistapausten selvittelyyn liittyvä suunnitelma. Pelastussuunnitelmia on yksiköittäin harjoitettu. Sivistyspalveluihin on kartoitettu yhteistä hälytysjärjestelmää, joka otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. Palvelukykyyn liittyvät riskit liittyvät ohueen organisaatioon.
Omaisuus
Hankintalaissa sekä Lapuan kaupungin hankintaohjeissa annettujen rajojen ylittävät
hankinnat on kilpailutettu.
Sopimustoiminta
Sivistyslautakunnan toimialalla sopimustoiminta on vähäistä. Tehdyt sopimukset on
laadittu siten, että ne ovat kaupungin edun mukaisia. Sopimukset on valmisteltu
yhdessä kaupungin lakimiehen kanssa.
Talous
Talouden seurantaa on parantanut käyttöönotettu kuukausiraportointi. Esimiehet ovat
tarvittaessa osallistuneet koulutuksiin talouden hallinnasta.

Varhaiskasvatuspalvelut
Vuoden 2020 aikana eduskunnassa tehtiin lakimuutos koskien varhaiskasvatuksen
subjektiivista oikeutta, jonka myötä 20 h/vk rajaus poistui sekä ryhmäkoko yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmissä laskettiin 24 lapsesta 21 lapseen 1.8.2020 alkaen. Tämä lakimuutos näkyi varhaiskasvatuksessa osallistumisasteen kasvuna ja ryhmäkokojen
pienentämisenä 6 päiväkodissa. Heti vuoden vaihteen jälkeen varhaiskasvatukseen
jouduttiin perustamaan uusi tilapäinen päiväkotiryhmä Pihlaja 12 lapselle ja tämä tilapäinen ryhmä jatkoi toimintaan-sa myös syksyllä paikkojen tarpeen ollessa edelleen
kasvussa. Myös koulujen yhteyteen perustettiin uusia esiopetusryhmiä Männikön ja
Ritavuoren kouluille. Liuhtarin kiinteistöstä puolestaan luovuttiin tilapäisenä ryhmänä
esiopetuksen päätyttyä kesäkuussa.
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Varhaiskasvatuksen esiopetuksessa oli elokuussa toimintakauden 2020 - 2021 alkaessa 177 esioppilasta, joista ostopalveluna yksityisillä palveluntuottajilla 50 esioppilasta.
Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuksessa eläköityi 3 työntekijää ja irtisanoutui 1
työntekijä. Varhaiskasvatukseen rekrytoitiin 3 varhaiskasvatuksen opettajaa, 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä 1 ryhmäavustaja. Varhaiskasvatuksen erityisopetukseen palkattiin 4. vakinainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Tämän myötä
pystyttiin entistä paremmin kiinnittämään huomiota varhaiseen puuttumiseen sekä
tarjoamaan tukea lasten kehityksen ja oppimisen pulmiin oikea-aikaisemmin.
Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän uudistamisella alueelliseksi malliksi selkiytettiin esimiestehtävää ja hallintoa ja johtamisjärjestelmän kehittämistä jatkettiin vuoden 2020 aikana. Henkilöstölle laaditun kyselyn myötä johtamisjärjestelmää jatkettiin
muuttamalla esimiesten aluejakoa vastaamaan paremmin henkilöstön tarpeeseen ja
edelleen selkiyttämällä tehtävänkuvaa. Covid-19 pandemian vaikutukset näkyivät esimiestyössä vahvasti ja myös tästä syystä katsottiin tarpeelliseksi jatkaa johtamisjärjestelmän tarkastelua määräaikaisesti vuoden 2020 ajan.
Covid-19 pandemia näkyi vahvasti varhaiskasvatuksessa kevään aikana. Lapsimäärät vähenivät ja henkilöstön työtehtäviä uudelleen järjesteltiin ja suhteutettiin lapsimäärään vuosilomasuunnittelun, palkattomien sekä muiden järjestelyjen avulla. Toiminta ei loppunut kokonaan vaan varhaiskasvatusta jatkettiin pienemmissä ryhmissä
turvallisesti noudattaen ohjeistuksia ja rajoituksia niiden perheiden lapsille, joiden
vanhemmat työskentelivät yhteiskunnalle tärkeissä ammateissa. Syksyllä toiminnan
järjestäminen palasi normaaliksi mutta pandemian vaikutukset näkyivät edelleen voimakkaasti mm. työntekijöiden runsaina poissaoloina, sijaisten tarpeena, yhteisten tapahtumien ja koulutusten peruuntumisina.

Päiväkoti
Palvelukuvaus
Päiväkodeissa toiminta järjestetään pienryhmätoimintana ryhmissä, joissa työskentelee pääsääntöisesti 3 kasvattajaa sekä avustavaa henkilöstöä tarpeen mukaan. Päiväkodissa ryhmäkoko on yli 3-vuotiailla 21 lasta sekä alle 3-vuotiailla 12 lasta.
Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään päiväkodeissa sekä koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä, joissa tarjotaan myös esiopetusta täydentävää
varhaiskasvatusta sitä tarvitseville lapsille.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Talousarviovuonna 2020 tavoitteena oli tarkastella varhaiskasvatuksen palveluverkkoa pyrkimyksenä kehittää varhaiskasvatuspalveluja siten, että nykyiseen kysyntään
ja tarpeeseen pystytään vastaamaan joustavammin ja lapsen näkökulmasta voidaan
rakentaa ehyt ja joustava varhaiskasvatuksen ja oppimisen polku. Tätä tavoitetta vastaamaan vuoden 2020 aikana valmisteltiin uuden päiväkodin tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Uuden päiväkodin tarveselvitys ja hankesuunnitelma hyväksyttiin vuosille 2020 - 2022 ja päiväkoti valmistuu vuonna 2022 Ritavuoren koulun yhteyteen.
Varhaiskasvatuksen kausiluonteisiin vaihteluihin vastaamiseksi varhaiskasvatuksessa työskenteli vuoden 2020 aikana 3 vakinaista kiertävää varahenkilöä sekä Valtion avustushankkeen Tasavertainen ja laadukas varhaiskasvatus puitteissa 2 kiertävää varhaiskasvatuksen opettajaa. Näiden varahenkilöiden turvin varhaiskasvatuksessa pystyttiin vastaamaan nopeasti ja joustavasti sijaistarpeeseen ja takaamaan
yksiköissä koulutetun sijaistarpeen saatavuus aikaisempaa paremmin.
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Päiväkodissa työskentelevän henkilöstön varhaiskasvatuslain mukainen nimikemuutos hyväksyttiin kaupunginhallituksessa vuoden alussa vastaamaan nykyisiä nimikkeitä.
Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toteutuma

Varhaiskasvatuksen
palveluverkon kehittäminen

Uuden päiväkodin rakentaminen

Toteutunut osittain, tarveselvitys ja hankesuunnitelma on
hyväksytty. Suunnittelu ja rakentaminen alkaa 2021

Johtajuuden kehittäminen

Alueellisen johtamisjärjestelmän
jalkauttaminen ja kehittäminen

Toteutunut

Tunnusluvut
TP
2016

TP
2017

TP
2018

TP
2019

TA
2020

TP 2020

TP 2020

1.1.-31.7.*

1.8.-31.12.*

Toimintapäivät,
maksimikapasiteetti*

76 000

74 536

93 412

99 220

84 960

105 270

94 380

Hoitopaikat
(rakenteellinen)

313

308

386

410

360

435

390

*Tilinpäätösvuonna 2020 eduskunnassa hyväksyttiin lakimuutos 1.8.2020 alkaen,
jolla pienennettiin varhaiskasvatuksen ryhmäkokoa 24 lapsesta 21 lapseen. Tämä
vaikutti rakenteellisiin hoitopaikkoihin varhaiskasvatuksessa ja siitä syystä TP 2020
on jaettu kahteen ajanjaksoon
*Toimintapäivät maksimikapasiteetillä on laskettu n. 242 päivällä/vuosi.

Perhepäivähoito
Palvelukuvaus
Perhepäivähoitoon sisältyy ryhmäperhepäiväkodissa sekä perhepäivähoitaja omassa
kodissa toteuttama varhaiskasvatus. Ryhmäperhepäivähoito on kodinomaista varhaiskasvatusta ryhmässä, jossa työskentelee 3 perhepäivähoitajaa yhdessä samassa
toimintayksikössä. Ryhmäkoko on 12 lasta. Perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuva varhaiskasvatus on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Hoitajalla voi olla ryhmässä yhtäaikaisesti 4 lasta sekä 1 esioppilas, joka
tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Perhepäivähoidon säilyminen yhtenä varhaiskasvatusmuotona oli yksi vuoden 2020
tavoitteista. Tämä huomioiden vuoden aikana rekrytoitiin eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle kotona toimivia hoitajia ja saatiin palkattua 2 uutta hoitajaa. Laadukkaan
varhaiskasvatuksen toteutumiseksi perhepäivähoidossa järjestettiin perhepäivähoitajille pedagogista koulutusta sekä laadittiin perhepäivähoitajien käyttöön varhaiskasvatussuunnitelma tiimin käyttöön. Esimiesten säännöllisillä tapaamisilla saatiin vahvistettua pedagogista osaamista ja rakennettua hyvät käytänteet tiimityöskentelylle ja
vertaistuellisille tapaamisille. Ryhmäperhepäivähoito jatkoi vuoden ajan samoilla yksiköillä, ja nykyisten yksiköiden toimintaa jatketaan uuden päiväkodin valmistumiseen
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saakka varhaiskasvatuksen kysynnän pysyessä samassa määrässä.
Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Perhepäivähoidon Varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen käysisällön laadullitännössä pedagogisen ohjauksen avulla
nen kehittäminen
Johtamisjärjestelmän uudistamisen myötä perhepäivähoitajan aseman parantaminen varhaiskasvatusmuotona

Toteutuma
Toteutunut

Toteutunut

Tunnusluvut
TP
2016

TP
2017

TP
2018

TP
2019

TA
2020

TP
2020
1.1.31.7.*

TP
2020
1.8.31.12.*

Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito
Toimintapäivät,
simikapasiteetti

mak-

Hoitopaikat
(rakenteellinen)

22 200

17 600

17 380

17 600

17 600

17 600

17 600

98

80

79

80

80

80

80

48 000

39 600

28 820

26 400

32 670

27 280

23 760

220

180

131

120

148,5

124

108

Kunnallinen perhepäivähoito
Toimintapäivät,
maksimikapasiteetti
Hoitopaikat
(rakenteellinen)

*Kotona toimivia perhepäivähoitajia on toiminut 31 toimintakaudella 2019 - 2020 ja määrä väheni 27 toimintakaudella 2020 - 2021. Tämä vaikutti rakenteellisiin hoitopaikkoihin varhaiskasvatuksessa ja siitä syystä TP 2020 on jaettu kahteen ajanjaksoon.

Kotihoidontuki, yksityinen tuki ja palveluseteli
Palvelukuvaus
Kotihoidon tukea voidaan myöntää perheille vanhempainrahakauden jälkeen tai pidetyn isäkuukauden jälkeen. Kotihoidon tuki on vaihtoehtona kunnalliselle varhaiskasvatukselle.
Kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen on voimassa toistaiseksi. Lasten yksityisen
hoidon tuella lapsen hoito voidaan järjestää vanhemman tai muun huoltajan osoittamalla hoidon tuottajalla. Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jolla on alle
kouluikäinen lapsi tai lapsia, joka /jotka eivät ole kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä. Perhe ei voi samanaikaisesti saada sekä kotihoidon tukea että yksityisen hoidon tukea.
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Varhaiskasvatuksen palveluseteli on harkinnanvarainen vaihtoehto lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja se myönnetään ryhmäperhepäiväkotiin tai päiväkotiin.
Perheillä ei ole subjektiivista oikeutta palveluseteliin.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Palvelusetelillä tuotettu varhaiskasvatuspalvelu on vakiinnutettu noin 30 % tavoitetasoon koko kaupungin varhaiskasvatuspalveluista. Asiakkaita on riittänyt sopivasti
sekä kunnalliseen että yksityiseen palveluntuotantoon ja palveluissa vallitsee hyvä
tasapaino ja yhteistyö.
Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi

Toteutuma

Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen vakiinnuttaminen

Palveluseteli kattaa 25 - 30 % koko
varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta

Toteutunut

Tunnusluvut
TP
2016

TP
2017

TP
2018

TP
2019

TA
2020

TP
2020

kotihoidontuki/perheitä

198

218

163

141

180

125

Kotihoidontuki/lapsia

311

326

271

220

300

196

Palveluseteli/lapsia

172

204

197

194

250

196

Kuntalisä/lapsia

124

223

190

160

200

142

Perusopetus
Alakoulut
Lapuan lapsille järjestetään vuosiluokkien 1-6 perusopetusta 11 koulussa.
Li-säksi Liuhtarin koulun polkuluokissa (ent. Hautasen koulu) järjestetään opetusta
vuosiluokille 1-9. Esiopetusta järjestetään opetuksen yhteydessä Hellanmaan koululla. Muissa kouluissa tehdään tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuspalveluiden
kanssa. Iltapäivätoimintaa on seitsemällä koululla: Alanurmossa, Keskuskoululla,
Liuhtarissa, Männikössä, Ritavuorella, Kauhajärvellä ja Tiistenjoella.
Oppilaan koulupolkua tuetaan monipuolisilla tukimuodoilla ja joustavilla opetusjärjestelyillä. Tuessa painotetaan varhaista puuttumista ja moniammatillista yhteistyötä.
Palvelun kehittäminen
Opetussuunnitelman käyttöönoton jälkeen on painopisteenä oppimisympäristöjen,
tuen järjestämisen ja oppimisympäristöjä sekä yhteistoimintaa hyödyntävän pedagogiikan kehittäminen. Koulujen tiloja on muokattu joustavimmiksi sekä monipuolisemmiksi uusissa kouluissa, mutta myös muissa yksiköissä. Teknologian mahdollisuuksia
hyödynnetään oppimisessa. Liuhtarin ja Ritavuoren koulujen rakentumisen myötä
pääsemme rakentamaan monipuolisempaa oppimisympäristöä, joka tukee oppilaiden
oppimisen ja yhteistyön mahdollisuuksia. Pedagogisen kehittämisen ytimessä on verkostomainen toiminta, jota edustavat tutor-opettajien sekä erityisopettajien verkostot.
Esimerkiksi Lasten parlamentti -toiminta ja Suomen malli -hanke edistävät oppilaiden
osallisuutta.
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Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittämiseksi on täsmennetty koulujen käy-täntöjä
oppilashuoltotyön sekä säännöllisten kasvun ja oppimisen tuen ryhmien toiminnan
suhteen. Perusopetuksessa on panostettu neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kohtaamiseen laajamittaisella nepsy-valmentaja tutkinnolla. Erityisopettajien määrää on
lisätty ja erityisopetuksen organisointia on kehitetty. Koronarahan avulla on lisätty
kouluvalmentajien määrää sekä vahvistettu koulua käymättömien oppilaiden tukea.
Opettajien ja eri toimialojen ammattilaisten yhteistyön on oltava tiivistä, jotta oppimisen tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan. Yhteistyö perusturvan palveluiden kanssa
on jatkuvaa. Selkeitä yhteistyön kohteita on opiskeluhuollon kehittämisessä sekä
aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä. Yhteistyötä pyritään entisestään tiivistämään ja säännönmukaistamaan yhteisellä työryhmällä, johon kuuluu molempien toimialojen johto sekä tarpeen mukaan kutsuttavat muut jäsenet.
Koulujen kehittämistoiminta tehdään pitkälti hankkeiden kautta. Olemme jatkuvasti
aktiivisia valmistelemaan uusia hankekokonaisuuksia. Suomen malli -hanke lisää lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja on saanut huomiota sekä hyvää palautetta. Muita
keskeisiä hankkeita ovat lukemista edistävät, kansainvälisyys - ja tutor-hankkeet. Koronapandemia on estänyt kansainvälistä toimintaa, mutta sitä on toiveissa päästä
mahdollisimman pian jatkamaan.
Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toteutuma

Oppimisympäristöjen,
toimintatapojen ja opetusmenetelmien kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti

Kaluston ja opetusvälineiden uusiminen ja ajanmukaistaminen.

Toteutunut

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen

Puuttumisen mallin kehittäminen ja käyttöönotto.

Yhteistyön lisääminen eri
tasoilla

Yhteisopettajuuden lisääminen.
Yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen.
Yhteistyön rakenteet pedagogiikan ja erityisopetuksen kehittämisessä.

Opettajien pedagoginen ja erityisopetukseen liittyvä täydennyskoulutus.
Toteutunut

Yhteistyön kehittäminen eri toimialojen kanssa,
mm. sosiaalikeskuksen.
Toteutunut

Yläkoulu
Yläkoulu antaa opetusta vuosiluokilla 7-9, jonka tavoitteena on oppilaan päättötodistus
ja mahdollisuus siirtyä toisen asteen opintoihin sekä antaa oppilaalle elämässään tarvittavat tarpeelliset tiedot ja taidot. Opetuksessa ja kasvatuksessa 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 ehkäisyyn puututaan aktiivisesti.
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Opintomenestyksen turvaamiseksi koulussa annetaan yleistä, tehostettua ja erityistä
tukea. Osa-aikaista erityisopetusta antaa 2 kokoaikaista erityisopettajaa ja erityisluokanopetusta 4 kokoaikaista erityisluokanopettajaa. Oppilaanohjauksen kautta oppilaan
omaa oppimisympäristöä ja käsitystä tulevasta työympäristöstä vahvistetaan.
Koulun terveydenhuolto hoitaa säännölliset terveystarkastukset, opettaa terveitä elämäntapoja ja säännöllistä ruokailua yhteistyössä opetuksen ja ruokapalvelun kanssa.
Ongelmatilanteissa toimitaan aktiivisesti kotien, psykologin ja kuraattorin, -lääkärin ym.
tahojen kanssa.
Koulu osallistuu valtakunnallisiin arviointi- ja vertailututkimuksiin, joiden kautta palvelua
voidaan kehittää.
Talousarviovuosi 2020
Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu kokonaisuudessaan käyttöön kaikkien vuosiluokkien osalta 1.8.2020 alkaen, jolloin tuntijaon muutosten siirtymäaika
päättyi.
Valinnaisaineiden tarjonta on Lapuan yläkoulussa laajalla pohjalla. Tätä tarjontaa ylläpidetään ja kehitetään entisestään palvelemaan tulevia uravalintoja ja harrastuneisuutta
sekä mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa niin oman koulun kuin koko kaupungin toimintaympäristöön.
Oppilailla on käytössään oppilaskohtaiset tietokoneet, joiden opiskelua tukevaa käyttöä
ja uusia toimintatapoja kehitetään opettajien ja oppilaiden koulutuksella.
Yläkoulu on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa, jonka tavoitteena on liikunnallisesti
aktiivinen koulupäivä. Toimintaa tukevina toimenpiteinä on oppilaiden osallistaminen ja
aiheen koulutus sekä piha-alueen ja lähiliikuntapaikkojen aktiivinen käyttö. Yläkoulun
koulupäivien rakennetta tarkastellaan edelleen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti tukevaan suuntaan siirtymällä 70 minuuttisten oppituntien käyttöön 1.8.2020 alkaen.
Koulukiinteistön perusparannusten ja uusien oppimisympäristöjen rakentaminen ja
kalustamisen toteuttaminen suunnitellusti.
Joustavan Perusopetuksen toiminta on vakiintunut ja sen kautta haetaan uusia käytännönläheisiä opetuskäytäntöjä koko yhteisön käytettäväksi.
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Tavoitteet
Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi

Toteutuma

Turvata päättötodistuksen saannin kautta jokaiselle oppilaalle pääsy toisen asteen opintoihin.

Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta.

Toteutunut

Koulukiusaamisen
ehkäisy

Aktiivinen ennaltaehkäisy kasvatuskeinoin ja
puuttuminen. Hyvinvointikysely mittarina

Toteutunut

Kodin ja koulun yhteistyö.
Vanhempien kasvatustyön tukeminen.

Varhainen puuttuminen ilmeneviin ongelmiin ja
ongelmien kasaantumisen sekä syrjäytymisen
ehkäisy. Hyvinvointikysely, hyvinvointikertomus
ja kaupungin strategia

Toteutunut

Tunnusluvut
Ta 2016

Ta 2017

Ta 2018

Ta 2019

Ta 2020

Tuntikehys

1180,5

1167,75

1171,25

1194,17

1170,5

yleisopetus

1026,5

1010,75

1014,25

1037,17

1013,5

75 (100)

100

100

100

100

79 (54)

57

57

57

57

53 (45)*

53 (45)*

50 (45)*

52 (47)*

52 (47)*

2

2

2

2

2

luokkamuotoinen eo
yksilöllinen eo
Henkilökunta
- opetushenkilöstö
- muu henkilökunta

*oma henkilöstö 47, yhteiset opettajat mukana 52

Lukiokoulutus
Palvelukuvaus
Lapuan lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai lukion oppimäärään perustuvassa
ammatillisessa koulutuksessa valmentava toisen asteen oppilaitos. Lapuan lukio toimii keväällä 2019 valmistuneissa uudis- ja peruskorjatuissa tiloissa.
Lapuan lukion tehtävänä on tarjota laadukasta ja monipuolisesti painotettua lukiokoulutusta. Opetuksen järjestämisessä pyritään siihen, että opiskelijoiden kurssivalinnat
toteutuisivat mahdollisimman laajasti. Opetushenkilöstön Kanssa yhteistyössä päivittäisestä koulutyön sujumisesta pitävät huolen lukion opiskeluhuoltoryhmä ja opiskelijakunnan edustajana opiskelijakunnan hallitus.
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Lukiokoulutuksen kannalta keskeisiä sidosryhmiä ovat Lapuan yläkoulu, Sedu Lapua,
Lapuan kansalaisopisto, Lapuan kaupungin pääkirjasto, Lapuan musiikkiopisto, Lapuan kulttuuritoimi, Lapuan nuorisotoimi, Opinlakeus-verkosto ja Etelä-Pohjanmaan
Urheiluakatemia.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Tavoite
Paikallinen lukion
opetussuunnitelma
valmistuu vuoden
2020 loppuun mennessä.

50 % lapualaisista
peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen
opinnot Lapuan
lukiossa syksyllä
2020.

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi

Toteutuma

Koulukohtainen LOPS-ryhmä (rehtori +
aineryhmäedustajat) johtaa LOPS-työtä
koulun tasolla ja vastaa työn etenemisestä.

Tuntijaon ja paikallisten opintojaksojen
osalta toteutui.
Yleisen osan lukujen
osalta ei täysin toteutunut.

Tehdään yhteistyötä lähilukioiden kanssa
(Kauhava, Lappajärvi, Evijärvi, Alajärvi,
Vimpeli, Kyrönmaa)
Pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja yhteistyössä Lapuan yläkoulun
kanssa

Ei toteutunut.*

Jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkkinointia Opinlakeuden lukioiden kanssa
Lisätään lukion näkyvyyttä paikallisella
tasolla esim. lehtijuttujen muodossa

*) Peruskoulun keväällä 2020 päättäneistä lapualaisista yhdeksäsluokkalaisista 47 % aloitti
toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2020 (v. 2019 46 %, v. 2018
33 %). Lukiokoulutukseen haki yhdeksäsluokkalaisista 52 % (v. 2019 56 %, v. 2018 40 %).
(Lähde: Yhteishakutilasto 2020/Lapuan yläkoulun opinto-ohjaajat).

Tunnusluvut
TP 2016
Opiskelijamäärä
Tuntikehys
-opetus
-opinto-ohjaus
-lukioresurssi
-kerroinlisä
Yhteensä
Tuntikehys/opiskelija
Opetushenkilöstö
-vakinaiset opettajat
-tuntiopettajat
(perusopetuksen
opettajat, sivutoimiset tuntiopettajat)
Muu henkilöstö
koulusihteeri
kuraattori

TP 2017

TP 2018

TP 2019

TA 2020

TP 2020

228

231

216

207

230

222

334,60
10,16
54,27
35,21
434,24
1,90
23

337,16
9*
57,15
35,23
438,54
1,90
23

340,68
9*
53,48
34,61
437,77
2,03
23

334,27
9,38
50,07
34,03
427,75
2,07
23

346
10*
52
36
444
1,93
23

346,46
9,58
53,13
34,64
443,81
2,00
23

19

19

19

19

19

19

4

4

4

4

4

4

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

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

Musiikkiopistopalvelut
Palvelukuvaus
Lapuan musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista (L 21.8.1998/633) opetusta antava lakisääteinen oppilaitos. Toimintaa ohjaavan valtakunnallisen opetussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on hyvän ja elinikäisen musiikkisuhteen luominen. Musiikkiopiston kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lapset ja nuoret. Soitto- ja/tai lauluopinnot on hyvä ja kehittävä harrastus, joka ohjaa oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Opiskelu auttaa oppilasta löytämään musiikin avulla välineen ja väylän omalle itseilmaisulleen. Opiskelu antaa musiikkialasta kiinnostuneille oppilaille valmiudet hakeutua musiikkialan ammatilliseen tai
korkea-asteen koulutukseen. Musiikkiopiston tehtävänä on myös paikallisen ja kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja yhteistyö
muiden musiikin- ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen.
Opetustarjontaan kuuluu musiikkileikkikoulutoiminta, soitinvalmennusopetus, eri instrumenttien soitonopetus, kamari- ja kansanmusiikin opetus, musiikin perusteiden opetus, pop-/jazzmusiikin opetus ja siihen liittyvä bänditoiminta sekä valinnaiset opintojaksot.
Soitinvalikoimaan kuuluvat jousisoittimet, puu- ja vaskipuhaltimet, piano, kitara, sähkökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet, harmonikka ja laulu (rytmilaulu ja klassinen).
Palvelun taso ja kehittäminen
Solististen instrumenttien, yhteissoiton sekä musiikin perusteiden opetusta on annettu
opetussuunnitelman mukaisesti sekä perusopintojen että syventävien opintojen tasoilla. Musiikkileikkikouluun on voitu ottaa asetetun tavoitteen mukaisesti lähes kaikki
halukkaat alle kouluikäiset lapualaiset lapset. Musiikkialan ammattiopinnot aloitti syksyllä 2020 yksi opistomme käynyt oppilas.
Opintojen välietappeja, Soivien kokonaisuuksien suorituksia on tehty varsinkin keväällä 2020 videoinnin avulla koronan estettyä tavanomaiset suoritustilanteet ja konsertit, joissa ko. suorituksia myös tehdään.
Konserttitoiminta ja tapahtumat
Viikoittaiset Iltamusiikki-konsertit on pidetty Alajoki-salissa ja siellä on myös suoritettu
lähes kaikki lukuvuoden aikana suoritetut tasosuoritukset ja Soivat kokonaisuudet.
Tilaisuuksia Alajoki-salissa on ollut yhteensä 468, joista musiikkiopiston järjestämiä
261, kaupungin tilaisuuksia 170 ja ulkopuolisia 37 tilaisuutta.
Konserttitarjonnasta mainittakoon erikseen Opettajainkonsertti, joka järjestettiin tammikuussa Lapuan Tuomiokirkossa sekä lokakuussa uudella konseptilla toteutettu
Beethovenin 250-vuotisjuhlavuoden kunniaksi konsertti. Sen toteutuksesta iso vastuu
oli muutamalla pidemmällä olevalla oppilaalla. Valinnaisten opintojensa puitteissa he
suunnittelivat konsertin juonnot, juonsivat sen ja valitsivat kuvamateriaalia konserttia
elävöittämään. He myös esiintyivät konsertissa.
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Musiikkiopiston konsertti- ja tapahtumatoiminta kärsi huomattavasti koronan takia.
Keväälle 2020 suunnitellut Nuottipajan sävellyskonsertit, varhaiskasvatukselle suunnatut soitinesittelykonsertit, kaikille avoin Anna sen soida -musiikkiopiston soitinkokeilupäivä, Paukun yhteistyöponnistus Vesiviikko ja liki kaikki kevään ja syksyn orkesterija bändikonsertit sekä syksyn työpajaviikko jäivät toteutumatta. Syksyn konserttien
yleisömäärän rajoitukset antoivat mahdollisuuden esiintyä pienellä joukolle vanhempia. Tärkeä osa oppilaiden esittävän taiteen opintoja jäi kuitenkin pois.
Yhteistyö
Yhteistyötä omalla paikkakunnalla on ollut kaupungin yksiköiden kanssa. Alakoulujen
kanssa yhteistyö on toteutunut kulttuuriopetussuunnitelman musapajoissa. Lukion
musiikkiryhmät vierailivat Iltamusiikki-konserteissamme ja A-puhallinorkesterimme
soitti lukion vanhojen tansseissa. Palvelukotien kanssa aloitettiin v. 2019 tiivistynyt
yhteistyö, jonka myötä ehdittiin alkuvuodesta 2020 toteuttaa pari musiikkihetkeä palvelukotien asukkaille ennen korona-aikoja.
Yhteistyötä oli myös Lapuan taidekoulun tanssitaiteen balettiopiskelijoiden kanssa.
Tanssijat esiintyivät musiikkiopiston soittajien livemusiikin tahtiin yhdessä. Suunniteltu
yhteistyö baletin kevätnäytökseen peruuntui koronan vuoksi.
Vanhan Paukun yksiköiden yhteistyölle luotiin 2019 suunnitelma ja toteutus aloitettiin.
Erasmus+-hankerahan myötä Vanhan Paukun henkilökunnan oli tarkoitus lähteä koulutus-/job shadowing -jaksoille Eurooppaan, tämä kuitenkin siirtyi koronan jälkeisiin aikoihin. Elokuussa 2019 alkoi ensimmäinen neljästä Elementit-teemalukuvuodesta, Vesivuosi, jonka tapahtumat oli tarkoitus huipentua keväällä 2020 Vesiviikkoon ja sen tapahtumapäivään. Nämä jouduttiin kuitenkin perumaan koronan vuoksi.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi

Toteutuma

Monipuolinen yhteistyö eri
toimijoiden kanssa

a) v. 2019 alkanut Paukun yksiköiden henkilökunnan yhteinen
ideointi ja työryhmätyöskentely,
Vesiviikon tapahtumien suunnittelu ja valmistelu, Lumihiutale-yhteisötaideteoksen toteutus
11/2020

a) ideointi, työryhmätyöskentely, suunnittelu
valmistelu TOTEUTUNUT, Vesiviikko
04/2020 peruuntunut
koronan vuoksi EI
TOTEUTUNUT

b) Säännöllisen palvelukotiyhteistyön suunnitteleminen
ja toteutuksen aloittaminen

b) suunnittelu palvelukotien henkilöstön kanssa syksyllä 2019 ja
vuoden 2020 alussa musiikkiopiston soittajien esiintymiset palvelukodeissa

c) Kansainvälinen toiminta
Erasmus+-hankkeen myötä
ja yhteistyökumppanuuksien
luominen

b) suunnittelu ja kaksi
esiintymistä TOTEUTUNUT, koronan vuoksi
muut suunnitellut esiintymiset EI TOTEUTUNEET

c) opinto-/benchmarking-kohteiden valinta

a) Vanhan Paukun yksiköiden välinen yhteistyö Elementit-vesiteemavuoden
myötä ja yhteisten tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen

c) koronan vuoksi liikkuvuudet EI TOTEUTUNEET
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Kulttuurikeskus Vanhan Paukun yhteinen kansainvälistymissuunnitelma/strategia

Vanhan Paukun toimijoiden yhtei- Ei toteutunut *)
sen, kansalaisopiston hallinnoiman kv-hankkeen puitteissa
laaditaan yhteinen kansainvälistymissuunnitelma/strategia. Suunnitelma/strategia valmis syyskaudella 2020. Suunnitelma tulee olemaan osa hankkeen loppuraporttia (hanke päättyy kesäkuussa
2021).

Toiminnan laadun kehittäminen

Itsearviointikyselyn toteuttaminen

Ei toteutunut,

henkilöstölle, oppilaille ja heidän
vanhemmilleen ja tulosten mukainen tavoitteen asettelu tuleville
vuosille

siirtyy v. 2021

*) Koronapandemia keskeytti Erasmus+ -hankkeen toiminnan ja kansainvälistymisen
toimintaohjelman laadinnan. Hanke on saanut jatkoaikaa ja tavoitteet saavutettaneen
pandemian väistymisen jälkeen.
Tunnusluvut
TP 2016

TP 2017

TP 2018

727.862

TP 2019

734.110

762.675

TA 2020

TP 2020

Kulut yhteensä

751.253

812.296 755.567*)

Toimintatuotot

94.653

93.552

96.749

-maksutuotot

90.451

93.552

93.754

-vuokratuotot

2.202

2.995

(tilat)
-tuet/avustukset

2.000

Valtionosuus

484.339

505.834

505,834

Kaupungin osuus

172.261

212.910

152.984

*) sis. vuokrat eivät sisälly lukuihin
2016

2017

2018

2019

2020

Opetustunnit

11 187

11 142

11 269

11 464

11 276

Vars.oppilaat

236

235

249

260

261

Musiikkileikkikoululaiset

129

119

112

114

94

Solistiset tasosuoritukset/
Soivat kokonaisuudet

78

70

76

87

61

Päättötodistus perustaso

21

16

19

15

16

2

6

3

5

3

21

21

21

21

21

Päättötodistus musiikkiopistotaso
Henkilöstö
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Kaupunginkirjasto
Kirjastolain (2017) mukaan kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan
järjestäminen.
Yleisen kirjaston tehtävät ovat:
- tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin
- ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa
- edistää lukemista ja kirjallisuutta
- tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä
monipuoliseen lukutaitoon
- tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
- edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.
Edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi kunnan yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö.
Palvelukuvaus
Lapuan kaupunginkirjasto tuottaa ja ylläpitää kirjasto- ja tietopalveluja Lapuan ja ympäristökuntien asukkaille sekä yhteistyökumppaneille, johon kuuluvat tällä hetkellä
myös kaikki EEPOS-kirjastokimpan 22 kirjastoa. Kirjasto tukee kaikenikäisten lukuharrastusta, mediataitoja ja elinikäistä oppimista. Asukkaiden hyvinvointiin kirjasto tarjoaa virkistystä ja elämyksiä. Kirjasto edistää tiedollisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Mennyt toimintavuosi oli koronaepidemian vuoksi poikkeuksellinen. Hallituksen oheistuksen mukaisesti kaikki Suomen kirjastot sulkeutuivat 18.3.2020 ja 4.5.2020 alkaen
sallittiin kirjastoissa aineiston uloslainaus, jolloin oli mahdollista hakea varattuja kirjoja
tietyltä rajatulta alueelta.
Lapuan kirjastossa aloitettiin uloslainaus. 11.5. - 31.5.2020 kirjasto oli avoinna arkisin
klo 10 - 17 ja lauantaisin suljettu. Normaali asiakaspalvelu alkoi 1.6.2020 ja loppuvuosi sujui lainauksen ja palautuksen osalta normaalisti, mutta tapahtumatuotanto ja
ryhmäkäynnit eivät onnistuneet koronarajoitusten vuoksi.
Kirjastoauto ei ole liikennöinyt 18.3. - 31.12.2020. Syksyn aikana kirjastoautoon on
tehty perusteellinen siivous ja aineistokokoelma on käyty läpi. Uutta kirjastoauton kuljettajaa ollaan rekrytoimassa. Tiistenjoen kirjaston aukioloaikaa maanantaisin on laajennettu 11.30 - 19.00 väliseksi ajaksi.
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Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi

Kirjastossa on laadukas,
monipuolinen, ajantasainen ja uudistuva aineistokokoelma

Alle 5 vuotta nuoremman aineiston
määrä on vähintään 40 % kirjaston
kokoelmasta ja poistot n. 8 % vuodessa

Ei toteutunut

Kirjaston aineistonhankinta on vähintään Opetus- ja kulttuuriministeriön
laatusuosituksen tasolla.

Kirjastoon hankitaan vähintään 300
kirjaa/1000 asukasta kohti. Osa kirjoista hankitaan e-kirjoina yhdessä
EEPOS-kirjastojen kanssa.

Toteutui osittain

Toteutuma

Muuta aineistoa vähintään 100
kpl/1000 as vuodessa.
Kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja
tiedonhakujärjestelmä

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

Toteutunut

Aineiston RFID-tarroitus jatkuu
Kirjaston käyttö pysyy ennallaan tai lisääntyy

Lainaus- ja kävijätilastojen sekä
verkkokäyntien seuranta

Ei toteutunut *

*koronaepidemia, kirjaston sulku 18.3. - 10.5.2020, verkkokäynnit lisääntyivät
Tapahtumat ja ryhmäkäynnit eivät toteutuneet suunnitelmien mukaan, mutta kirjallisuuden ja lukemisen edistämiseen osallistui kuitenkin 870 henkilöä ja muita kulttuuritapahtumia oli seitsemän, joista suurimman kävijämäärän saavutti Eepos-kirjastojen
hankerahoituksella toteutettu Satusirkus. Käyttäjäkoulutuksiin ja kirjaston järjestämiin
tiedonhaun koulutuksiin osallistui 430 henkilö.
Palvelun kehittäminen talousarviovuosi 2020
-

aukioloaikoja jouduttiin supistamaan ja kirjastoauto ei ole liikennöinyt 18.3. 31.12.2020 välisenä aikana koronan takia, myöskin kirjastoautovirkailija joutui
jättämään tehtävän henkilökohtaisista syistä
verkkokäynnit lisääntyivät, mutta lainausluvut ja fyysiset käynnit laskivat
kokoelmatyötä tehtiin tavoitteellisesti luodaksemme ajantasaisen ja uudistuvan sekä monipuolisen kokoelman
sähköisiä e-aineistoja lisättiin ja Eepos-verkkokirjastossa otettiin käyttöön Kirjastokino-elokuvapalvelu
Eepoksen Lukuliekki-lukudiplomiin liittyvä peli sai valtakunnallista tunnustusta
kirjailijavierailuja ja tapahtumia jouduttiin perumaan
Kirjaston kaksi hanketta Lasten lukuharrastukseen ja lapualaisten kirjailijavierailujen järjestämiseen sai lisäaikaa
kirjastoaineiston RFID-tarroitus jatkui
seniori-ikäisille avattiin palvelupiste
yhteistyössä Alajärven kaupungin kanssa haettiin valtionavustusta yhteisen
monipalvelu-kirjastoauton hankintaan, mutta avustusta ei myönnetty
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Tunnusluvut
TP 2016
Lainat/as

TP 2017

TP 2018

TP 2019

TP 2020

14,7

15,2

15,9

16,8

13,4

Käynnit/as

6,1

5,4

4,9

4,9

6,7

Aineiston hankinta/kirjat /
laatusuositus 300/1000 as

321

352

330

327

307

Aineiston hankinta/muu aineisto/laatusuositus
100/1000 as

28

29

44

36

40

Verkkokäynnit/as

1,8

2

2,7

3,3

3,5

Lainaajat %/asukasluku

37

34

34,5

34,3

30

Lainaus/kokoelma

1,5

1,6

1,5

1,7

1,4

Taloudellisuus *

1,5

1,4

1,4

1,3

1

Toimintakulut/as

39,5

39,7

32,0

33,2

32,2

* taloudellisuus

= henkilöstökulut/as + aineistokulut/as/
käynnit/as + lainat/as

Kulttuuri- ja museopalvelut
Palvelukuvaus
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) ja museolaki (729/1992) sekä lakeihin
liittyvät asetukset määrittävät kulttuuripalvelujen ja museotoiminnan järjestämistä paikallisella tasolla. Lapuan kaupungin kulttuuri- ja museopalvelut vastaavat Lapuan kulttuurin peruspalveluista, Lapuan kaupungin museoiden ylläpidosta, taidegalleriatoiminnasta, kulttuuriavustuksista, Vanhan Paukun tiloista sekä Lapuan kaupungin matkailun tehtäväkentästä.
Kulttuuripalveluiden keskeisiin tehtäviin kuuluu myös hanketoiminta, jonka avulla
muun muassa edistetään museo- ja kulttuuritoimintaa, tuetaan luovien alojen yrittäjyyttä ja osaamista sekä kehitetään kansainvälistä toimintaympäristöä.
Kulttuuripalvelut tarjoaa yllä mainittujen alojen yleisiä asiantuntijapalveluita, järjestää
erilaisia kulttuuritapahtumia itsenäisesti ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tukee
taiteen- ja kulttuurinharrastajia, ammattitaiteilijoita, alan yhdistystoimintaa ja luovan
alan yrittäjiä.
Lapuan kaupungin museoissa on kaksi yksikköä: Lapuan Taidemuseo on oma yksikkönsä ja kulttuurihistorialliseen yksikköön kuuluvat Patruunatehtaan museo, Lapuanliikkeen museo ja Pyhälahden valokuvaamomuseo. Näissä museoissa ylläpidetään ja
vaalitaan paikallishistoriaan ja lapualaisiin perinteisiin liittyvää tietoa ja kulttuuritoimi
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pyrkii tulevaisuudessa tuomaan näiden museoiden kokoelmia näkyväksi yhä laajemmalle yleisölle paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kulttuuritoimen ylläpitämä
kotiseutuarkisto kerää yksityisluonteista kotiseutuarkistoaineistoa. Verkossa toimii Lapuan historiallinen tietokanta HELEMI. Lapuan kaupungin museot toimii museolain
tavoitteiden mukaan Lapuan kaupungin alueella.
Taiteen ja kulttuurin vaikutukset ovat tutkitusti monipuolisia: kulttuuri- ja museotoiminta tukee alueen elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia sekä vahvistaa paikallisidentiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi ne tuovat onnistumisen kokemuksia ja
edistävät oppimista sekä näkyvät taloudellisena vaikutuksena suorasti ja epäsuorasti
muun muassa kulttuuriturismin kautta.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi

Toteutuma

Kulttuurikeskuksen ja
kulttuuripalveluiden näkyvyyden kasvattaminen.

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

Toteutunut osittain
- ilmeen uusiminen kesken

Kulttuurihistoriallisten
museoiden uudistaminen
ja nykyaikaistaminen

Lapuanliikkeen ja Patruunatehtaan
näyttelyiden uudistamisen aloittaminen.

Toteutunut

Kulttuurikeskus Vanhan
Paukun yhteinen kansainvälistymisen toimenpideohjelma

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

Ei toteutunut
- korona-aika ei
mahdollistanut
hankkeen toteutumista
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Tunnusluvut
TP 2016
Bud.loppusumma

TP 2017

TP 2018

TA 2020

338.263/99* 248.823/89* 281.404/96* 259.541*/95 462.660**

Museoiden valtionosuus
Menot euroa / as

TP 2019

TP 2020
433.821**

23.449

49.457

92.930

92.930

23,2

17,1

19,4

18,2

32,0

30,2

Kultt.hist.mus.
kävijämäärä

4 972

4 452

4 000

4 192

4 000

3 500

Taid.mus /
Patr.gallerian
käyntimäärä

35 535

35 032

38 305

30 396

32 000

21 265

45/10 760

48/13 353

57/11 015 62 /13 675 55/11 000

17/ 2619

Tapahtumiin
osallistuneet +
oppilasryhmät
(alk. 2020)***
Vanhan Paukun
esittelyt + hautausmaakierr.
(alk. 2020)***

59/924***

48/1 496

40/943

43/1 116

54/1 614

45/1 200

21/267
5/60***

Yksityistilaisuudet (alk. 2020)***

81/1991***

Kulttuuritoimintaan osallistuneet

57 957

53 723

54 436

49 877

48 200

30 626

Menot euroa /
kultt. toim. osallistuneet

5,84

4,6

5,1

5,2

9,5

14,1

* Aiemmissa vertailuluvuissa ei otettu huomioon Vanhan Paukun kustannuspaikkaa.
** Lisätty kustannuspaikat Vanha Paukku ja matkailu. Ei sisällä sisäisiä vuokria.
*** Uudet mittarit
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Hankkeet ja avustukset 2019 - 2021
Hankkeen nimi

Kokonaisbudjetti 2019

2020

2021

Valontaitaja (Leader)

30.000 €

Taiteilijaresidenssi -hanke (Leader)

50.000 €

25.000 €

25.000 €

Hanke on
päättynyt

Cinemaaseutu (Leader)

50.000 €

25.000 €

25.000 €

Hanke on
päättynyt

Museoiden korona-avustus I (OKM)

20.000 €

Museoiden korona-avustus II (OKM)

16.000 €

Taidemuseon taiteilija-avustus I (OKM)

1.900 €

Taidemuseon taiteilija-avustus II (OKM)

4.000 €

3D-digitointihanke (OKM)

22.000 €

30.000 €

20.000 €
16.000 €
1.900 €
4.000 €
10.000 €

12.000 €

Hanke päättyy

Kansalaisopistopalvelut
Palvelukuvaus
Kansalaisopiston kursseja toteutui lukuvuonna 2019 - 2020 yhteensä 215, joka on
25 % vähemmän verrattuna aikaisempaan lukuvuoteen. Selittävänä tekijänä on vallitseva koronapandemia ja opetuksen keskeytys maaliskuussa 2020. Netto-opiskelijamäärän aleneminen on suhteessa kurssien määrän vähenemiseen. Vuoden 2020
netto-opiskelijamäärä on 2312 opiskelijaa määrän ollessa 23 % edeltävää vuotta pienempi. Kokonaisosallistujien määrä vuonna 2020 on 5445, joka on 21,3 % prosenttia
alhaisempi aiempaan toimintavuoteen verrattuna.
Kesäkautena 2020 ei järjestetty opetusta ollenkaan. Syyskausi 2020 käynnistyi odottavissa merkeissä. Kursseja pystyttiin kuitenkin käynnistämään kohtuullinen määrä, sillä
ryhmien aloituksen minimiosallistujamäärissä joustettiin hieman lautakunnan päätöksellä. Kurssitarjonnassa otettiin huomioon erityisolosuhteet ja niiden haasteet hyvinvoinnille. Syksyn 2020 opetustarjonnassa on ollut paljon kursseja liittyen kotoiluun,
itsenäiseen harrastamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen niin henkisesti kuin fyysisesti.
Haastavasta tilanteesta huolimatta kurssien sekä opetustuntien määrä on pysynyt kuitenkin kohtuullisella tasolla erilaisten etäopetusratkaisujen myötä. Opistossa on panostettu huomattavasti turvallisen opetusympäristön rakentamiseen mm. suurten ryhmien
ryhmäkokoja rajoittamalla sekä erilaisilla opetusjärjestelyillä. Kansalaisopiston oma
sekä Vanhan Paukun toimijoiden kanssa suunniteltu tapahtumatuotanto jäi vähäiseksi
kokoontumisrajoitusten takia. Yhteistyön rakentuminen ja tapahtumatuotanto löysi kuitenkin uusia suuntia ja toteutustapoja, tästä esimerkkinä esim. Taidekoulun ja kansalaisopiston verkkonäyttelyt, taidekoulun Valot -tapahtuma sekä Lumihiutale -yhteisötaideprojekti.
Yhteistyö kaupungin eri yksiköiden kanssa on ollut aiempaa aktiivisempaa, esimerkkinä
yhteistyössä toteutetut koulutus-, keskustelu-, ja yleisötilaisuudet ja kaupungin eri yksiköille toteutetut tilauskoulutukset.
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Lapuan Taidekoulu jatkoi myös kevään lock-downin aikana toimintaansa siirtäen
n. 95 % opetuksesta etäopetukseen. Syyslukukausi voitiin toteuttaa lähiopetuksena.
Opetusjärjestelyissä kiinnitettiin erityishuomiota turvalliseen oppimisympäristöön mm.
ryhmien alkamista porrastamalla sekä noudattamalla viranomaisohjeistuksia. Taidekoulun oppilasmäärä on pysynyt hyvällä tasolla toimintaympäristön haasteista huolimatta. Tanssin ja liikunnan määräaikaisen viran myötä (täyttö elokuussa 2020) on voitu
panostaa aiempaa enemmän yhteistyöhön ja kehittämiseen. Vuonna 2020 päättötodistuksen taidekoulusta sai kaikkiaan 16 oppilasta.
Avoimen yliopiston etäluentotoimintaa jatkettiin keväällä 2020 tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuus seurata luentoja kotikoneilta. Myös suuri osa muusta luentotarjonnasta on siirretty seuraavaksi omilta laitteilta etäyhteyden välityksellä.
Hanketoiminta on jatkunut aktiivisena. Laatu- ja kehittämishanke Ittelle, yhyres toteutti
useita pilottikursseja yhteistyössä yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa. VS Digi
-hankkeella on järjestetty etä- ja verkko-opetuksen työpajoja. Lapuan kansalaisopisto
on hallinnoinut kahta Etelä-Pohjanmaan vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteistä henkilöstökoulutushanketta, joilla toteutettiin mm. 24 op kasvatustieteen perusopintoja.
Uutena hankkeena alkoi seitsemän opiston yhteinen koulutushanke Voimaa Arkeen,
jossa tavoitteena on työelämätaitojen sekä aikuisten perustaitojen vahvistaminen.
Opiston omana kehitystyönä on vuoden 2020 aikana valmistauduttu jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen myötä käyttöön tulevaan osaamisperusteiseen
suunnitteluun, kuvaukseen ja arviointiin, joiden myötä myös vapaan sivistystyön koulutuksia voidaan siirtää kansalliseen Koski-järjestelmään.
Taloudellisesti opiston tilanne on pysynyt vakaana huolimatta kurssimaksutulojen vähenemisestä. Kurssimaksutulojen vähenemistä on kompensoinut saatu korona-avustus,
peruuntuneiden opetustuntien myötä vähentyneet henkilöstökulut sekä aktiivinen hanketoiminta, jolla on voitu tuoda joustoa opiston toimintaan ja talouteen.

OPETUSTUNNIT AINERYHMITTÄIN
Historia,
Kotitalous; 24;…
Luennot; 47; 1 %
Tanssi; 269; 3 %

Liikunta; 1146; 13
%
Muu koulutus; 26;
0%
Tietotekniikka;
157; 2 %

yhteiskunnalliset
aineet; 29; 0 %

Taiteen
perusopetus; 1459;
17 %
Terveydenhuolta;
91; 1 %
Psykologia; 66; 1 %

Kielet ; 645; 8 %

Musiikki; 2304; 27
%

Käden taidot;
1635; 19 %
Kuvataiteet ja
muotoilu; 528; 6 %

Esittävä taide ja
kirjallisuus; 121; 2
%
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Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Toteutuma

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

Tavoitetaan uusia asiakasryhmiä jatkamalla yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä hakevan ja tukevan
toiminnan kehittämisellä. Tiivis ja konkreettinen yhteistyö Kulttuurikeskus Vanhan Paukun muiden toimijoiden kanssa. Kalenterivuoden netto-opiskelijamäärä pysyy n. 3000 opiskelijassa

Ei toteutunut*

Kulttuurikeskus Vanhan Paukun yhteinen
kansainvälistymisen
toimintaohjelma

Vanhan paukun toimijoiden yhteisen, kansalaisopiston hallinnoiman kv-hankkeen puitteissa laaditaan
yhteinen kansainvälistymisen toimintaohjelma. Toimintaohjelma valmis syyskaudella 2020. Suunnitelma tulee olemaan osa hankkeen loppuraporttia
(hanke päättyy kesäkuussa 2021).

Ei toteutunut**

Mediapajatoiminnan
jatkuvuuden turvaaminen

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

Toteutui

*Koronan myötä netto-opiskelijamäärätavoitetta ei ollut mahdollista saavuttaa toiminnan keskeytysten ja rajoitusten myötä
**Koronapandemia keskeytti Erasmus+ -hankkeen toiminnan ja kansainvälistymisen
toimintaohjelman laadinnan. Hanke on saanut jatkoaikaa ja tavoitteet saavutettaneen
pandemian väistymisen jälkeen.
Tunnusluvut
TP 2016

TP 2017

TP 2018

TP 2019

TA 2020

TP 2020

Toimintatuotot

179.874

198.106

210.495

202.324

258.600

Toimintamenot

762.969

727.812

685.653

699.925

864.936 726.230*)

Toimintakate

583.095

529.706

475.157

497.600

606.689

476.108*

Valtionosuus (netto)

381.311

353.826

356.000

358.308

354.000

356.255

Kurssimaksut

127.935

124.741

138.341

135.851

131.500

123.386

Opetustuntimäärä

9912

9716

9 474

9415

9550

8547

Opiskelijamäärä

2776

2588

3027

2981

3000

2312

Osallistujamäärä

6139

5572

6267

6911

6000

5445

Valtionosuustunnit

8002

7487

7461

7426

7461

7373

Kurssimäärä/ lukuvuosi

257

246

269

286

290

215

Päätoiminen henkilöstö

6,8

5,7

5,75

5,7

5,7

6,5

Tuntiopettajat ja luennoitsijat

97

91

99

95

100

94

*ei sis. sisäiset vuokrat

250.122
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Liikuntapalvelut
Palvelukuvaus
Liikuntatoimen näkökulmasta toimivan liikuntapolitiikan ja -kulttuurin edellytys on eri
tahojen monipuolinen yhteistyö. Liikuntatoimen osalta kunnallisen liikuntapaikkaverkoston kunnossapidossa tapahtui organisaatio muutos. Sivukylien talviliikuntapaikkojen kunnossapitoon tarjottiin mahdollisuus hakea keväällä kohdeavustusta. Liikuntatoimi osallistui uusien koulujen ensikalustamisen liikuntavälineiden hankinnasta vastaamalla ja iltakäyttöä koordinoimalla.
Ohjaustoiminnan osalta liikuntatoimi ensisijaisesti tuotti liikuntapalvelua yksityissektorin ja seuratoiminnan ulkopuolelle jääville kuntalaisille myös erityisryhmät huomioiden. Koronatilanne asetti rajoituksia ohjaustoiminnalle.
Lapuan kaupungin hallintokuntien, kolmannen sektorin ja liikunta-alan yritysten
kanssa tehdään yhteistyötä kattavan liikuntapalveluverkoston ylläpitämiseksi ja vähän
liikkuvien kuntalaisten tavoittamiseksi. Yhteistyön erityisenä painopisteenä on lasten
ja lapsiperheiden liikuttaminen sekä ikääntyneiden kunto- ja terveysliikunta.
Liikuntatoimi panostaa hallinnoimansa liikuntapaikkaverkoston mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, mutta samalla liikuntatoimi on mukana aktivoimassa kuntalaisia hyödyntämään myös muita liikkumiseen soveltuvia ympäristöjä mm. monipuolisia
luontoliikuntamahdollisuuksia. Liikuntatoimessa markkinoinnin näkökulmaa ei ole haluttu rajata pelkästään liikuntatoimen omien liikuntapalveluiden markkinointiin ja suoritteiden lisäämiseen, vaan laajemmin lapualaisen liikuntakulttuurin ja sen mahdollisuuksien kiinnostavaan esille tuontiin. Liikuntatoimen markkinoinnin tavoitteena on
tuoda Lapuaa myönteisesti esille ja olla mukana kehittämässä imagoa liikunnallisena
ja lapsiperheiden kuntana.
Tavoitteet
Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi

Toteutuma

Liikuntapaikkojen kunnossapidon mitoitussuunnitelma.

Mitoitussuunnitelma on laadittu ja
hyväksytty sivistyslautakunnassa.
Valmistelu on tapahtunut yhdessä
teknisen keskuksen kanssa

Ei täysin

Tapahtuma yhteistyön tiivistäminen

Järjestetään yhdessä ulkopuolisten
toimijoiden kanssa suurempaa 1-2
tapahtumaa eri kohderyhmille.

Toteutui

toteutunut *

* Vuoden 2020 aikana tehty organisaatiomuutos koskien ulkoliikuntapaikkoja. Toiminnassa siirrytään mukailtuun Tilaaja-Tuottaja -malliin myös määrärahojen osalta. Mitoitussuunnitelman valmistelua jatketaan vuoden 2021 aikana kunnossapidon tilausasiakirjan pohjalta.
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Tunnusluvut
Näillä tunnusluvuilla pyritään vaikuttamaan siihen, että pysytään valtuustoon nähden
sitovassa tavoitteessa.
TP 2017
Menot*

TP 2018

TP 2019

TP 2020

-884.663

-909.425

-965.116

-870.078

Tulot

473.233

443.581

450.449

345.513

Kate

-411.440

-465,844

-514.667

-524.565

TP 2019

TP 2020

*Sisäiset vuokrat -1.066.073,38 euroa ei sisälly
TP 2017
Uimahallin kävijät / kpl

TP 2018

64858

60339

63649

578

600

600

Vesivoimistelut kävijät / kpl

6410

5916

6503

3703

Erityisliikunnan kävijät / kpl

1470

1293

906

738

Ikääntyvien liikuntakävijät / kpl

5503

5104

5415

3360

Muut ohjatut ryhmät kävijät / kpl

7341

6514

6514

4010

33

571
54

612

582

Tapahtumat / kpl

Vauvauinti kävijät / kpl,
kokoontumiskerrat
Kesäuimakouluihin osallistujat / kpl

36834

60
581

Nuorisopalvelut
Palvelukuvaus
Nuorisopalvelujen talousarvio on tehty annettujen ohjeiden mukaan ja sillä tavalla,
että olemassa olevat palvelut voidaan pitää. Nuorisotalotyö ja leirityö ovat ennaltaehkäisevää perusnuorisotyötä, joiden toimintaedellytykset halutaan taata.
Nuorisotyön kehittämisen kannalta painopisteenä on mm.
-

Seutukunnalliseen nuorisotiedotuspistetoimintaan pyritään saamaan valtionavustusta ja näin taata hankkeen toiminta jatkossa.
Etsivä nuorisotyö jatkuu saaduilla päätöksillä ja valtionrahoitusta haetaan
myös tulevalle vuodelle.
Ohjaamo-toiminnan edistäminen monialaisen yhteistyön työmuotona.

Lasten ja nuorten osallisuutta tuettiin järjestämällä keväällä työpaja, jossa nuoret ja
päättäjät pohtivat nuorille tärkeitä asioita. Osana harrastamisen Suomen mallin suunnittelua toteutettiin kansallinen Koululaiskysely marraskuussa.

-
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Nuorisotalolla ja leirityö olivat osa nuorisotoimen perustoimintaa. Koronatilanteen
vuoksi kehitettiin nopealla aikataululla verkkonuorisotyötä.
Etsivää nuorisotyötä on kehitetty työnohjauksen ja työhyvinvoinnin keinoin. Asiakasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina. Vuoden lopussa saatiin lisäresurssi
etsivään nuorisotyöhön, joka suunnattiin 2. asteen oppilaitoksen kanssa tehtävään
yhteystyöhön. Tärkeänä yhteistyötahona kehittämisessä on koulukuraattori.
Ohjaamo-toimintaa on kehitetty ohjausryhmätyöskentelyn avulla monialaisesti lukion
ja Sedun kanssa. Toimintaan on saatu luotua yhteistyön rakenteita, ja toimintaan
liittyy jatkuva kehittäminen.
Nuorisotyön sosiaalisen median näkyvyyden panostettiin, ja seuraajamäärät ovat
kasvaneet.

Tavoitteet
Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi

Toteutuma

Etsivän nuorisotyön
palautejärjestelmä

Etsivästä nuorisotyöstä kerätään systemaattisesti asiakaspalautetta. Tavoitetaso
asiakaspalautteelle on keskiarvona hyvä
tai erittäin hyvä.

Toteutui

Ohjaamotoiminnan
vakiinnuttaminen ja
palautejärjestelmä

Ohjaamotoiminta on käynnistynyt ja toimin- Toteutui osittain.
nasta kerätään systemaattisesti asiakaspalaute. Tavoitetaso asiakaspalautteelle on
keskiarvona hyvä tai erittäin hyvä.

Yhteenveto
maaliskuussa

Tunnusluvut
Tp 2017
Menot *

Tp 2018

Tp 2019

TP 2020

-314.608

-283.444

-295.797

-262.035

Tulot

91.669

81.952

87.172

90.625

Kate

-222.939

-201.492

-208.625

-171.411

* Sisäiset vuokrat -145.288,92 ei sisälly
Tp 2017
Liikennepuiston kävijät/
pv,yhteensä

Tp 2018

Tp 2019

Tp 2020

45,6
2324

44,6
2321

45
2727

50,2
1756

172

179

190

65

89

81

74
remontti

26

Nuorisotalon käyttäjät muu kuin oma toiminta

652

685

771

291

Avoin nuorisotoiminta kävijä-määrä/ aukiolopäivä

39,0

27

16,2

15,1

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

1,13

1,23

1,72

1,76

Lastenleirit leiriläiset
Hirvijärven leiritalon käyttöpäivät
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7.1.5 Perusturvalautakunta
PERUSTURVALAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät
TP 2019
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet Ja Avustukset
Vuokratuotot
Muut Toimintatuotot
Toimintatuotot
Toimintakulut/Menot
Henkilöstökulut
Palvelujen Ostot
Aineet, Tarvikkeet Ja Tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut Toimintakulut
Toimintakulut
Toimintakate

Alkuperäinen Talousarvio
talousarvio
muutos

1 315 040
2 789 925
109 634
542 554
19 611
4 776 763

1 042 900
3 003 500
60 000
518 700
3 000
4 628 100

60 000
-255 000

-16 134 206
-31 090 248
-1 362 829
-4 119 404
-471 248
-26 953
-53 204 888
-48 428 125

-16 531 300
-29 930 900
-1 367 100
-4 015 400
-428 800
-20 800
-52 294 300
-47 666 200

-333 700
-930 000
-234 000
-183 000
-1 802 400

-195 000

-3 483 100
-3 678 100

Muutettu
talousarvio

Toteutuma Poikkeama Käyttö%

1 102 900
2 748 500
60 000
518 700
3 000
4 433 100

1 255 511
2 744 099
65 982
549 053
3 116
4 617 761

-152 611
4 401
-5 982
-30 353
-116
-184 661

113,8 %
99,8 %
110,0 %
105,9 %
103,9 %
104,2 %

-16 865 000
-30 860 900
-1 601 100
-4 198 400
-2 231 200
-20 800
-55 777 400
-51 344 300

-16 924 751
-31 274 521
-1 587 050
-4 033 872
-2 231 548
-64 227
-56 115 969
-51 498 208

59 751
413 621
-14 050
-164 528
348
43 427
338 569
153 908

100,4 %
101,3 %
99,1 %
96,1 %
100,0 %
308,8 %
100,6 %
100,3 %

Perusturvakeskus
Perusturvakeskuksen tehtävänä on turvata kaupungin asukkaille heidän tarpeitaan vastaavat
laadukkaat sosiaalitoimen ja terveydenhuollon peruspalvelut. Palvelujen tuottaminen tapahtuu pääosin kaupungin omana toimintana sekä ostopalveluna muilta kunnallisilta organisaatioilta. Kunnallista palvelutuotantoa täydennetään ostopalveluna yrityksiltä sekä yhteisöiltä.

Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunnan jäsenet: puheenjohtaja Eeva-Maria Latva-Rasku, varapuheenjohtaja
Matti Rinnankoski, jäsenet Eila Huhta, Ismo Jäätteenmäki, Sami Kuula, Anne-Mari Lahdensuo, Heli Matilainen, Jaakko Ojanperä ja Ari Tuurinmäki. Kaupunginhallituksen edustajana
toimi Jussi Vaahtoniemi. Nuorisovaltuuston edustajana oli Milla Ylijoki. Edustajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Perusturvalautakunta kokoontui vuoden 2020
aikana 13 kertaa.
Yksilöasiainjaosto: puheenjohtaja Eeva-Maria Latva-Rasku, varapuheenjohtaja Matti Rinnankoski, jäsen Heli Matilainen ja kaupunginhallituksen edustaja Jussi Vaahtoniemi. Yksilöasiainjaosto kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.
Tilivelvolliset viranhaltijat: perusturvajohtaja Piia Aro 28.2.2020 asti ja vt. perusturvajohtaja
Tarja Palomäki 1.3.- 2.8.2020 oman virkansa ohella sekä Terhi Haapala 3.8.2020 31.12.2020, johtava ylilääkäri Ismo Anttila, sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, Ikäihmisten palvelujohtaja Tarja Palomäki, hoitotyön johtaja Carita Liljamo ja vastaava hammaslääkäri Henna Kero-Hankala.
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Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
Talousarviovuoden aikana valtuusto myönsi perusturvalautakunnalle oman toiminnan toimintamenoihin 1.645.000 € lisämäärärahan ja hyväksyi toimintatuottojen tuloarvion pienentämisen 195 000 €. Käytännössä tämä tarkoitti 1 840.000 € lisämäärärahaa. Erikoissairaanhoidon määrärahan arvioitiin riittävän. Koronasta aiheutuvia kulujen arvioitiin lisätalousarvion
anomisen yhteydessä olevan noin 500 000 €. Toimintatuottojen pienentäminen johtui koronan aiheuttamasta toimintojen supistamisesta, jolloin tuottoja jäi saamatta.
Oman toiminnan lisämääräraha kohdentui seuraavasti:
900.000 € sosiaalipalveluiden menojen ylittyminen
445.000 € vanhuspalvelujen menojen ylittyminen
300.000 € terveyspalveluiden menojen ylittyminen.
Lisätalousarvio riitti kattamaan perusturvan menot oman toiminnan osalta. Oman toiminnan
toimintakate oli 29.563.000 € ilman sisäisiä vuokria, toteuma 99,4 %. Erikoissairaanhoidon
menot ylittivät talousarvion 344 000 €. Erikoissairaanhoidon menot vuonna 2020 olivat
20.194 € ja toteuma oli 101,7 %. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 0,3 %.
Koko perusturvalautakunnan alaisen toiminnan toimintakate oli 49.757.000 € ilman sisäisiä
vuokria ja ylitti muutetun talousarvion 167.000 €, toteuman ollessa 100,3 %. Kasvua edellisvuoteen verrattuna 2,7 %.
Korona aiheutti toiminnan ennakoitavuuteen erityisiä haasteita. Kokonaisuutena perusturvalautakunnan talousarvio oli laadittu liian optimistiseksi, eivätkä määrärahat olleet riittäviä palvelujen kysyntään nähden sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Toiminnan ja talouden tasapainottamistoimikunta kokoontui alkuvuoden ajan etsien rakenteellisten muutosten avulla saatavia säästöjä. Samanaikaisesti konsulttipalveluna (Kuntamaisema) toteutettiin sosiaalipalvelujen toiminnan kustannusanalyysi, joka tuki tasapainottamistoimikunnan esittämiä kehittämistoimenpiteitä mm. sosiaalitoimen kehittämisestä. Molempien
työryhmien ehdotukset käsiteltiin perusturvalautakunnassa kesäkuussa 2020. Toimenpideehdotusten jalkauttaminen aloitettiin heti.
Strategian mukaisesti palvelujen tuottamisessa vakinainen ja pätevä henkilökunta oli avainasemassa. Muodollisesti pätevän henkilökunnan saaminen erityisesti hammaslääkärin ja sosiaalityöntekijän tehtäviin oli haasteellista. Myös sairaanhoitajia oli vaikea saada rekrytoitua
erityisesti vanhustyön vastuualueelle. Loppuvuodesta heikentyneen lääkäritilanteen myötä
ostopalveluja käytettiin myös virka-aikaisen vastaanoton pyörittämiseen. Hammashoidon
osalta käytettiin ostopalvelua vähäisessä määrin.
Perusturvan vastuualueen henkilöstöstä 13 työntekijää valmistui LEAN - tuotekehittäjän ammattitutkinto -koulutuksesta marraskuussa (7 ikäpalveluista, 4 terveyspalveluista ja 2 sosiaalipalveluista). Syksyn 2020 aikana aloitti myös uusi ryhmä. Vuoden mittaisen koulutuksen aikana kehitettiin asiakaslähtöisiä ja laadun varmistamiseen tähtääviä työskentelytapoja ja pyrittiin poistamaan aikaa vievät ja hidastavat työtavat.
Keskeisimmät toiminnalliset muutokset vuoden 2020 aikana
Kaikkea toimintaa sävytti korona ja sen aiheuttamat toiminnanmuutostarpeet. Koronasta huolimatta yritettiin toteuttaa myös vuodelle 2020 asetettuja toiminnallisia tavoitteita.
Sosiaalipalveluissa rakenteellisten muutosten toteutus mahdollistettiin pilottien avulla. Perhekeskustoimintaa suunniteltiin ja toteutettiin monialaisesti. Sosiaalityössä painopistettä saatiin
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lapsiperheiden palveluissa suunnattua sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin lastensuojelun
tilalta. Resurssoinnilla omiin palveluihin edistettiin palvelurakennemuutosta.
Vanhustyön vastuualueella vuorohoitoyksiköistä Päivärinteen yksikkö keskittyi arviointi- ja
jatkokuntoutusyksiköksi. Muutoksen avulla akuuttiosastolta siirryttiin Päivärinteen yksikköön,
kun varsinaista sairaalahoidon tarvetta ei enää ilmennyt, eikä kotihoito ollut mahdollista.
Tämä mahdollisti sen, että sairaalaosastolta vapautui paikkoja akuuttihoitoa tarvitseville. Kotisairaalan aloittaminen huhtikuussa edisti myös uudenlaisen hoitokulttuurin syntymistä. Kotisairaala mahdollisti palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kotiin. Edellä mainituista seikoista
johtuen sairaalaosaston kuormitusta saatiin alennettua ja hoitoajat lyhentymään. Paikkaluvun
alentaminenkin oli mahdollista. Yhteistyötä tiivistettiin eri toimijoiden kesken. Lisäksi toimintavuoden aikana jalkautettiin aikaisempaa enemmän erikoissairaanhoidon tasoisia tutkimuksia perusterveydenhuollossa toteutettavaksi.
Sote- ja maakuntauudistus / tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisohjelma
Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valmistelua aloiteltiin uudelleen vuoden 2020
alkupuolella. Rakenneuudistus- (RAKU) työtä aloitettiin ensin ja Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskushanke (TSK) myöhemmin syyskesällä 2020. RAKU-hankkeessa (2020 - 2021)
tähdätään rakenteellisiin ratkaisuihin ja TSK- hanke (2020 - 2022) painottuu sisällön kehittämiseen. Hankkeita toteutetaan rinnakkain ja loppuvuodesta 2020 työryhmiin nimettiin runsaasti perusturvan henkilöstöä yhteiskehittämään ja rakentamaan uutta maakunnallista sotea.
Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskien hallinta perusturvassa
Toimintaa on toteutettu ohjaavien säädösten ja määräysten mukaisesti.
Valtuustotasolla asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet perusturvassa pääosin.
Mikäli tavoite ei ole toteutunut tai on toteutunut vain osittain, eri vastuualueiden tavoitetaulukossa on kyseisessä kohdassa selvitetty toteutumisen tilannetta.
Taloudelliset tavoitteet oman toiminnan osalta toteutuivat lisämäärärahan myöntämisen ansiosta. Omaan toimintaan myönnettiin 1.840.000 € lisämääräraha, joka riitti kattamaan perusturvalautakunnan vuoden 2020 kustannukset. Korona aiheutti toiminnan suunnitteluun haasteita. Moniammatillinen koronatyöryhmä kokoontui viikoittain kaupunginjohtajan johdolla ja
näin tiivistettiin yhteistyötä ja tiedonkulkua eri hallintokuntien välillä. Sähköisten työvälineiden
käyttö lisääntyi ja toi myös mahdollisuuksia töiden uudelleen organisointiin.
Kuukausittain talousarvion toteutuma on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä, raportoitu
hallitukselle ja viety tiedoksi perusturvalautakunnalle. Samoin periaattein toteumia on käyty
läpi lähiesimiesten kanssa. Huhtikuun ja elokuun lopun tilanteiden perusteella samoin kuin
tilinpäätöksen yhteydessä lautakunnalle ja hallitukselle on laadittu laajempi raportti talousarvion toteutumisesta.
Hankintoihin liittyvät prosessit ovat kunnossa, lähiesimiehet asiatarkastavat laskut ja lautakunnan määräämät tositteiden hyväksyjät osaltaan hyväksyvät laskut. Hankinnat on toteutettu hankintalakia ja kaupunginhallituksen hyväksymää hankintaohjetta noudattaen. Hankintarenkaan päätöksiä on noudatettu sopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa. Talousraporttien
lukemiseen, laskujen asiatarkastukseen ja hyväksyntään liittyvää ohjausta annettiin esimiehille loppuvuodesta. Toimintavuoden aikana oli koulutusta myös sisäisestä valvonnasta. Päätöksenteossa noudatettiin kaupungin hallintosääntöä ja henkilöstöasioihin liittyen lisäksi LS:n
ja KVTES:n säädöksiä.

Lapuan kaupunki

Tilinpäätös 2020

75

Kiinteistöjen ja irtaimiston vakuuttaminen on hoidettu keskitetysti, vakuutuskohteet on tarkistettu vuoden aikana. Perusturvan yksiköissä on pelastussuunnitelmat ja ne laaditaan uusia
tiloja käyttöönotettaessa.
Palvelukykyyn liittyvät riskit kohdistuvat pääasiassa henkilöstön saatavuuteen, korvattavuuteen ja pysyvyyteen. Vakinaisen henkilöstön rekrytoinnissa mm. hammaslääkärien, sairaanhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden osalta oli vaikeuksia. Loppuvuodesta myös lääkärien rekrytointi on ollut haasteellista. Sijaistyövoiman löytyminen erityisesti lyhyisiin sijaisuuksiin on vaikeaa useammalla ammattialalla. Sijaistyövoiman saatavuuteen liittyviä riskejä pyritään vähentämään mm. vakinaisella varahenkilöstöllä.
Koronavuodesta johtuen työntekijöiden ja esimiesten välisiä kehityskeskusteluita ei ole pystytty kaikkien osalta käymään ja osassa yksiköitä on ollut paljon poissaoloja pandemiasta
johtuen. Kehityskeskustelujen toteutusta tulee edelleen kehittää.
Riskienhallintaan liittyen henkilöstö tekee mm. työtapaturmiin ja läheltä piti tapahtumiin liittyen Haipro-ilmoitukset, jotka käsitellään ja käydään yksiköissä läpi. Kokonaisuutena arvioiden ilmoituksia tulee liian vähän, joten henkilöstön koulutus ilmoituskynnyksen madaltamiselle on tarpeen. Riskien kartoitus on tehty yksiköissä viiden vuoden välein työntekijöiden ja
esimiesten toimesta ja lisäksi riskienkartoitus on tarkistettu vuosittain ja päivitetty tarvittavilta
osin. Tunnistettujen riskien osalta on ryhdytty sovitusti ehkäisytoimiin.
Toimenkuvissa on osittain päivittämistarvetta, koska tehtävä- ja/tai aluejaoissa on tullut muutoksia. Toimenkuvat päivitetään mm. terveyspalveluissa vuoden 2021 aikana.

Sosiaalipalvelut
Yleistä sosiaalipalveluista
Toimintavuoden 2020 aikana sosiaalipalveluissa valmistauduttiin EP-Sotti hankkeen myötä
uuden asiakastietojärjestelmän (Sosiaali Effica) käyttöönottoon vuoden 2021 alusta. Samaan
aikaan siirrytään Kanta-arkiston käyttäjiksi. Tämä on työllistänyt koko kuluneen vuoden erityisesti pääkäyttäjää ja loppuvuodesta koko henkilökuntaa, kun tiedot on siirretty uuteen tietojärjestelmään asiakaskohtaisesti.
Lapsi- ja perhepalvelut sekä aikuissosiaalityö
Lapsi- ja perhepalvelut
Lapsiperhepalveluissa tiimirakennetta on muutettu vuoden 2020 aikana jakamalla tiimi kahteen osaan, lastensuojeluun ja lapsiperhepalveluihin. Lapsiperhepalveluissa työskentelee
kaksi sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaaja, lastensuojelussa kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja perhehoidon ohjaaja. Systeemisen lastensuojelun toimintamallia on toteutettu
myös lapsiperhepalveluissa. Tiimijako on vaikuttanut asiakkuuksien painopisteen siirtymiseen lastensuojelusta sosiaalihuollon lapsiperhepalveluihin. Asiakkuuden siirtymät ja johdonmukainen työskentely on pyritty turvaamaan koko lapsiperhepalveluiden sosiaalityön yhteisillä tiimeillä.
Vuonna 2020 on järjestetty PRIDE-valmennus omana toimintana ja kehitetty edelleen perhehoitoa. Sijaishuoltopaikka valitaan aina lapsen tarpeiden ja edun mukaisesti. Juridinen ohjaus on, että perhehoidon tulisi olla ensisijainen sijoitusmuoto. Lapualla perhehoidossa on
sijoitettuna 81,8 % sijoiteuista lapsista, kun valtakunnallisesti perhehoitoon on sijoitettuna
42,4 % sijoitetuista lapsista ja nuorista. Omana tuotetun perhehoidon osuus on tällä hetkellä
88,8 %.
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Koronakevät hidasti saapuvien lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja. Syys-lokakuussa 2020 ilmoituksia tuli runsaasti. Ilmoitussuma kuormitti lapsiperhepalveluiden tiimiä arviointityöskentelyn viedessä aikaa muulta asiakastyöltä. Vuoden 2020
aikana on tehty 125 palvelutarpeen arviointia. Vuoden 2020 aikana asiakkuuksia lastensuojelussa oli kaikkiaan 173 ja lapsiperhepalveluissa 307. Joulukuussa 2020 aktiivisia asiakkuuksia oli lapsiperhepalveluissa 166 ja lastensuojelussa 75, joista sijoitettuna 44 %.
Perhetyö
Perhetyön merkittävimmät muutoskohteet vuoden 2020 aikana ovat olleet panostaminen ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen sekä rakenteellinen tiimijako. Perhetyölle on osoitettu
toimintaan omat tilat Liuhtarin kiinteistöstä, jossa toiminta on alkanut elokuussa 2020. Perhetyötä on saanut vuoden 2020 aikana 76 lapsiperhettä, joista 28 tehostetun perhetyön ja 48
kevyemmän perhetyön piirissä. Perhetyössä on toteutettu tuettuja ja valvottuja tapaamisia
kuudessatoista perheessä. Tuettujen ja valvottujen tapaamisten tarve on lisääntynyt. Omalla
ammatillisella tukihenkilöllä on ollut vuoden aikana 19 tukisuhdetta, sekä sosiaalihuoltolain
että lastensuojelunlain mukaisena palveluna. Ryhmätoimintaa on perhetyöstä toteutettu
MES-ryhmätoimintana äideille, johon on osallistunut 9 henkilöä, sekä kesäaikana kerhotoimintana lapsille, johon on osallistunut 10 lasta.
Ennaltaehkäisevän perhetyön pilotti alkoi huhtikuussa 2020. Perheitä palvelun piiriin on ohjautunut yhteensä 12. Lähettävinä tahoina ovat toimineet lasten- ja äitiysneuvolat sekä perheneuvola ja varhaiskasvatus. Ennaltaehkäisevä perhetyö on osa perhekeskustoimintaa ja
työntekijä on mukana perhekeskustoimijoiden tiimissä.
Elokuusta 2020 alkaen lasten ja perheiden palveluissa työntekijät ovat olleet jaettuina sekä
lastensuojelun että sosiaalihuoltolain mukaiseen tiimiin. Tiimissä perhetyön työntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaan
kanssa. Viikoittain toteutuvat tiimikokoukset ja systeemiset tiimikokoukset (shl/ls) ovat tehostaneet asiakastyötä ja erityisesti systeeminen tiimikäsittely on syventänyt asiakkaiden haastavien elämäntilanteiden käsittelyä. Perhetyön psykiatrinen sairaanhoitaja on kouluttautumassa ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja hänen terapiaosaamista hyödynnetään sekä
systeemisessä tiimissä että oman perhekuntoutuksen toteutuksessa.
Lapsiperheiden kotipalvelua on saanut vuoden 2020 aikana 34 lapsiperhettä. Vuoden 2020
aikana on jatkettu yhteistyötä lastenneuvolan kanssa, jossa on toteutettu yhteisiä vauvakäyntejä. Käynnillä on esitelty lapsiperheiden kotipalvelua ja tarjottu perheelle kaksi ilmaista kotipalvelun jatkokäyntiä. Yhteisiä vauvakäyntejä on ollut kuusikymmentä ja jatkokäyntejä on
ottanut vastaan 10 perhettä. Koronaepidemian vuoksi vuoden 2020 aikana yhteiset vauvakäynnit olivat tauolla huhtikuusta elokuun alkuun saakka.
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityössä on päihde- ja mielenterveysasioista vastaava sosiaalityöntekijän virka,
vammaispalveluista vastaavan sosiaalityöntekijän virka ja kolme sosiaaliohjaajan virkaa. Kolmen vakituisen sosiaaliohjaajan työnkuvaan kuuluvat mm. aktivointityö, TYP-toiminta, kuntouttava työtoiminta, ryhmämuotoinen toiminta ja sen kehittäminen (sosiaalinen kuntoutus),
ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki sekä jalkautuva mielenterveys- ja päihdetyö.
Osallisuutta moniammatillisesti- hankkeen (OSMO) vuosina 2018 - 2020 toiminta-alueena oli
Etelä-Pohjanmaan maakunta, Lapua mukaan lukien. Kehittämiskohteena oli sosiaalinen kuntoutus. Fokus-hanke jatkui vuoden 2020 loppuun sosiaalikeskuksen tiloissa.
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Lapuan kaupungin kuntouttavassa työtoiminnassa on ilmennyt tarve erityisesti miehille suunnatuille työtoiminnan paikoille. Loppuvuodesta 2020 perustettiin Lapualle Työllisyystoimikunta, jonka tehtävänä on mm. kehittää kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia kaupungin eri hallintokunnissa.
Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaan on vaikuttanut kuluvan vuoden aikana vallitseva
koronatilanne, eikä uusia ryhmiä ole käynnistetty.
Tavoitteet
Tavoite
Lapsi- ja perhepalvelut/
Lastensuojelu
Oman toiminnan ja palveluiden
kehittäminen, ostopalveluiden
tarvetta vähentämällä

Sosiaalihuoltolain mukainen
ennaltaehkäisevä työskentely
painopisteenä lasten- ja perheiden palveluissa

Toimenpiteet/tavoitetaso

Toteutuma

Selvitys oman ryhmäkodin/sos-lapsikylätoiminnan perustamisesta
Toteutuuko: Kyllä/ei

Ei toteutunut. Lapualla
jatketaan perhehoidon
kehittämistä, jolle on
suurempi tarve.

Perhehoidon laajentaminen =>
1 sosiaaliohjaajan toimen perustaminen
Toteutuuko: Kyllä/ei

Sosiaaliohjaajan toimi on
perustettu.

Perhekeskuksen toiminta /
kohtaamispaikka / johtamisjärjestelyt
Toteutuuko: Kyllä/ei

Perhekeskus toimijat ovat
kokoontuneet.
Kohtaamispaikka ja johtamisjärjestelyt eivät ole toteutuneet.

Lapsiperheiden kotipalvelun ja
neuvolan yhteistyö / kotikäynnit vauva-perheisiin
150 käyntiä
Lapsi- ja perhepalvelut/
Perhetyö
Perhetyön toiminnan ja palvelun kehittäminen ostopalveluiden tarvetta vähentämällä

Aikuissosiaalityö
Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen

60 käyntiä toteutui.
Korona vaikutti.

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

Toteutunut.

Asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoimintapaikkojen
löytäminen esim. remonttiryhmän käynnistäminen miehille
Toteutuuko: Kyllä/ei

Työllisyys toimikunta on
perustettu 10/20. Rempparyhmän ohjaajan rekrytointi on aloitettu 12/20.
Ei vielä toteutunut,
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Tunnusluvut
Lasten ja perheiden palvelut
Ammatillisissa perhekodeissa
olleiden lasten hoitopäivät
Lastensuojelulaitosten hoitopäivät
Perhehoidon hoitopäivät
Sijais- ja tukiperheitä. lkm
Lastensuojeluilmoitukset, lkm
Ennakolliset lastensuojeluilmoitukset, lkm
Sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset, lkm
Lastensuojeluasiakkuudet, lkm
Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet, lkm
Sijoitukset, lkm
Palvelutarpeen arvioinnit, lkm
Lapsiperheiden kotipalvelu, perheitä
Perhetyö ja tehostettu perhetyö, perheitä
Tuetut/Valvotut tapaamiset, perheitä
Ammatillinen tukihenkilö, tukisuhteet
Perheoikeudelliset palvelut
Elatussopimukset
Isyyden selvitykset
Huolto- ja tapaamissopimukset, lkm
Aikuissosiaalityö
Täydentävä toimeentulotuki, lkm
Ehkäisevä toimeentulotuki, lkm
Aktivointisuunnitelmat
Kuntouttavan työtoiminnan päätökset
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat, lkm
Monialaisia työllistymissuunnitelmia, lkm, TYP
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta, asiakasmäärä

Tp 2018

Tp 2019

Ta 2020

Tot 2020

1525
4326
5089
33
419

1701
3800
5764
37
472

4 000
5 800
50
520

33
240
60
37
35
52

30
196
119
48
80
32
56

100
180
100
40
100
80
70

162
52
142

144
47
159

165
50
140

176
48
126

271
140
82
162
87

173
172
78
146
78

100
45
85
160
80

256
200
93
127
42

65

85
14
3

70

85
26
4

366
3369
8336
58
443
18
22
173
307
40
125
34
76
16
19

Kasvatus- ja perheneuvonta
Kuluneen vuoden aikana perhe- ja kasvatusneuvolan palveluita on toteutettu psykologipalveluiden osalta vajaalla miehityksellä. Psykologien sijaisuuksien rekrytointihaasteet näkyivät.
Kokeiluna palkattiin psykologin tilalle perheneuvoja, jolla on sosionomi (AMK) ja terapiakoulutus. Tästä pilottikokeilusta saatiin hyviä tuloksia.
Perheneuvojan työnkuvaan kuuluu pari- ja perheterapia, jossa keskiössä on perheenjäsenten väliset suhteet ja vuorovaikutus. Terapeuttisen työskentelyn lisäksi työhön kuuluu vanhemmuuskeskustelut, haastavissa tilanteissa tukeminen ja yksittäisten perheenjäsenten tukeminen tukikäynneillä. Perheneuvoja pystyi toteuttamaan perinteistä perheneuvolatyötä, eli
matalan kynnyksen työskentelyä, tarjoamalla perheille aikoja oikea-aikaisesti, jolloin oli mahdollisuus saavuttaa tuloksia nopeasti. Perheneuvojan työhön kuului myös tiivis yhteystyö
muiden sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kanssa, erityisesti lapsiperhepalveluiden.
Tämä vähensi päällekkäistä työskentelyä lapsiperheiden ja perhe- kasvatusneuvolan välillä.
Seuraavalle talousarviovuodelle moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet tulevat lisääntymään, kun yhteistyön kehittämistä jatketaan.
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Tavoitteet
Tavoite

Toimenpiteet/tavoitetaso

Toteutuma

Ryhmätoimintojen kehittäminen

Uniryhmä
Toteutuuko: Kyllä/ei

Ei toteutunut.
Korona vaikutti.

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

Ei toteutunut.

Esikko-arvion käyttö neuvolassa
Toteutuuko: Kyllä/ei

Kyllä toteutui. Esikkoarvion käyttö neuvolassa rutinoitunut
osaksi toimintaa.
Alle 3-vuotiaiden
määrä n. 35 %.

Kriisipäivystyksen kehittäminen

Puheterapia
Painopisteen säilyttäminen alle 3vuotiaissa

Alle 3v % määrä/osuus puheterapiassa
Tunnusluvut
Lapset, nuoret, perheet/ psykologityö, asiakkaiden määrät
Aikuiset, perheet/ psykologityö, asiakkaiden määrät
Perheneuvolan sosiaalityö, tapaamisia
Opiskeluterveydenhuolto/psykologityö, käyntimäärät
Aikuiset, perheet/tk-psykologityö,
käyntimäärät
Puheterapiakäynnit

Tp 2018
Tp 2019
225
176

Ta 2020

Tot 2020
230
103

265

218

270

100

21

114

220

424

178

133

190

98

422

379

430

552

666

565

650

372

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto
Vammaispalvelut
Vammaispalvelujen kehittäminen on ollut tärkeä teema vuoden 2020 aikana ja kehittämistyötä jatketaan vuonna 2021. Vammaispalveluissa on täytetty sekä sosiaaliohjaajan virka
että sosiaalityöntekijän virka ja näin ollen on pystytty turvaamaan paremmin lakisääteisten
palveluiden sekä työparityöskentelyn toteutuminen.
Oman toiminnan ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen on ollut keskiössä. Alkuvuodesta vammaispalveluihin palkattiin oma määräaikainen kuntoutusohjaaja. Kuntoutusohjaaja
on tarjonnut kuntalaisille kuntoutusohjausta ja nepsy-valmennusta. Kuntoutusohjauksen toteuttaminen omana toimintana on lisännyt asiakasosaamista organisaation sisällä ja parantanut tiedon kulkua kentältä viranhaltijoille. Moniammatillinen yhteistyö organisaation sisällä on
lisännyt asiakkaiden palvelun laatua ja ennaltaehkäisee uusien ongelmien syntymistä, kun
asioihin voidaan paneutua oikea-aikaisesti. Oikea-aikainen reagoiminen palvelutarpeeseen
vähentää raskaampien palveluiden tarvetta.
Nepsy-valmennuksen tavoitteena on antaa tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja lisätä
käytännön keinoja toimia oireyhtymän kanssa. Kuntoutusohjaajan palkkaamisella on voitu
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vähentää ostopalveluiden määrää sekä on voitu vastata nepsy-valmennuksen sekä kuntoutusohjauksen tarpeeseen oikea-aikaisesti ja vaikuttaa asiakkaiden toimintakykyyn positiivisesti. Tarve neuropsykiatriselle valmennukselle on kasvusuuntainen.
Keväällä 2020 Eskoo ilmoitti lopettavansa henkilökohtaisen avun ja sosiaaliasiamiestoiminnan järjestämisen. Kuussote siirtyy vuoden 2021 alusta maakunnallisen henkilökohtaisen
avun isäntäkunnaksi, jolta Lapua ostaa tarvittavat palvelut. Asiaa valmisteltiin alueellisesti
alkusyksyn aikana. Sosiaaliasiamiestoiminta siirtyy vuoden 2021 alusta Sonet Botnian hallinnoimaksi ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun järjestämäksi. Syksyn aikana suunniteltiin
myös vastaavan palveluohjaajan työnkuvaa vammaispalveluissa.
Tavoitteet
Tavoite
Yhteistyön kehittäminen
ikäihmisten palveluiden
kanssa

Jukantuvan toimintakeskuksen toimintojen kehittäminen monipuolisesti eri
asiakasryhmille

Toimenpiteet/tavoitetaso
Osaamisen hyödyntäminen ja päällekkäisen työn vähentäminen, kustannustehokkaan toiminnan lisääminen sosiaalipalveluiden ja ikäihmisten palveluiden kesken
Palaverit 4 krt/v
Työnantaja-mallin rinnalle vaihtoehtoisen menetelmän kehittäminen,
jossa työnantajana on yksityinen palveluntuottaja, koska kaikki ha:n asiakkaat eivät kykene toimimaan avustajiensa työnantajina.
Toteutuuko: Kyllä/ei
Sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan tarpeet
Psykiatrinen päivätoiminnan tarpeet
Toimintatuokioiden määrä 30

Kehitysvammaisten kesäaikaisen hoidon ja aamupäivähoidon mallin kehittäminen yhteistyössä sivistystoimen kanssa

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

Henkilökohtaisen avun
järjestämistapojen laajentaminen palvelusetelin /
ostopalvelun avulla

Toteutuma
Säännölliset tapaamiset
ovat toteutuneet. Yhteistyötä on tehostettu, mutta
vaatii kehitystyötä edelleen.
Tarve yhteistyölle
Kyllä on toteutunut.
Jatkossa kehitetään arviointia.

Koronan vuoksi Jukantuvan
tilojen käyttöä asiakasryhmille ei juurikaan ole kehitetty. Tilojen käyttöaste on
kuitenkin noussut.
On toteutunut. Yhteistyötä
on tehty, mutta kehittämistyötä täytyy tehdä jatkossakin mm. yhtenäistämällä
käytäntöjä.

Tunnusluvut
Työtoiminnan käynnit, toimintakeskus
Työtoiminnan käynnit, avotyötoiminta
Päivätoiminnan käynnit
Niittypuiston asuntolan käyttöpäivät
Niittypuiston asuntolan intervallipaikan
käyttöpäivät
Henkilökohtaisen avun piirissä olevat
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen
saajat
Kuntoutusohjaus, asiakasmäärä
Omaishoidon tukea saaneet alle
65-vuotiaat
Palvelusuunnitelmat

Tp 2017
3 124
657
1 226
2 539

Ta 2018
3 200
700
1 200
2 687

Ta 2019
3 200
700
1 230
2 690
100

Ta 2020
3 200
650
1 250
2 540
50

Tot 2020
1549
405
705
2598
36

0
70

100
50

70

90
280

96
301

277

220

280
32

56
117

42
80

60
80

60
100

49
88
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Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Palveluiden toteutuminen
Päihdeongelmaisten tavoitettavuuden ja tuen saannin turvaamiseksi on kehitetty jalkautuvaa,
kotiin vietävää palvelua. Sosiaalikeskuksessa on toiminut kuluneen vuoden ajan ajanvaraukseton vastaanotto kerran viikossa kaksi tuntia päihdeasiakkaille. Toiminta käynnistettiin päihdeasiakkaille, mutta palvelusta ovat hyötyneet muutkin asiakkaat. Päihdepalveluissa tuetaan
ensisijaisesti asiakkaan toimijuutta oman elämänsä hallinnassa ja sosiaalista osallisuutta.
Ryhmätoimintojen jatkuvuuden turvaaminen päihdehuollon asiakkaille on tärkeää. Koronalla
oli vaikutus ryhmätoimintoihin erityisesti kevään aikana. Ryhmiin on osallistunut viikoittain
alle viisi henkilöä.
Mielenterveystyön toiminnan painopiste on mielenterveyskuntoutujien kotona asumisen tukemisessa ja asumisen keskittämisessä Kiviristin alueelle, lähelle tukiasuntola Toivakkaa. Psykiatrisen päivätoiminnan ryhmät toimivat myös Kiviristin alueella. Avohuollon mielenterveyspalveluiden kehittäminen eteni kuluneen vuoden aikana siten, että vastaava sairaanhoitaja
ehdittiin rekrytoida loppuvuodesta 2020. Hänen tehtävänään on toimia päihde- ja mielenterveyspalveluiden koordinaattorina sekä kehittää avohuollon ja kotona tukemisen palveluita.
Tavoitteet
Tavoite
Psykiatristen päivätoimintaryhmien kehittäminen

Toimenpiteet/tavoitetaso
Jukantuvan tilojen hyödyntäminen
Toteutuuko: Kyllä/ei

Toteutuma
Ei toteutunut.
Korona vaikutti.

Jalkautuva työ kotiin
kontaktien lkm. 150

Käynnit lkm. 23

Tunnusluvut
Päihdetukitapaamisten käyntikertoja
Toivakka, hoitopäivät
Psykiatrinen päivätoiminta, käynnit
Kotikäynnit Toivakasta, mtt

Tp 2018
Tp 2019 Ta 2020
Tp 2020
286 403+380
290
439
1832
1812
1 800
1806
594
594
600
480
35
16
50
23

Vanhustyö
Ikäihmisten tarvitsemat palvelut muodostavat laajan, moniammatillisen kokonaisuuden, jossa
yhdistyvät mm. ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut, erilaiset kotona asumista tukevat
palvelut ja kotihoito, omaishoidon tuki ja muut etuudet, terveys- ja lääkäripalvelut sekä erikoissairaanhoito. Erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittaminen ja koordinointi
on erittäin tärkeässä asemassa iäkkäiden palveluiden kokonaisuudessa.
Keskitetty asiakasohjausyksikkö
Vuoden 2020 toimintaan vaikutti maaliskuun alusta alkaen hyvin vahvasti koronapandemia.
Maaliskuun puolivälistä alkaen 70+ vuotiaille maanlaajuisesti suositeltu omaehtoinen karanteeni toi ikäihmisiltä paljon kyselyitä puhelimitse kotiin tarjottavista palveluista ja erityisesti
asiointipalveluista. Pandemian aikana maaliskuusta kesäkuun loppuun saakka tehtiin hyvää
yhteistyötä Lapuan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa. Vapaaehtoiset hoitivat kotona
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asuvien ikäihmisten ja riskiryhmien kauppa-asiointipalvelua. Lapualaiset kauppaliikkeet aktivoituivat myös asiointipalvelun järjestämisessä ja kauppaliikkeille ohjattiin asiakkaita. Lapuan
seurakunnan kanssa toteutettiin kotona asuville + 70-vuotiaille suunnatut puhelinkontaktit.
Voimaa vanhuuteen -liikuntaryhmät keskeytyivät keväällä, kuten myös uutena toimintana
suunnitellut kohdennetut kuntosaliryhmät. Nämä toiminnat jatkuivat syksyn 2020 aikana huomioiden aluehallintoviraston ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ”koronanyrkin” rajoitukset. Voima- ja tasapainoharjoitteluun painottuva kuntosaliryhmä, jota pilotoitiin loppuvuodesta, toi hyviä tuloksia ja vastaavia ryhmiä tullaan toteuttamaan vuonna 2021.
Palvelutarpeen arviointeja tehtiin kevään aikana pääsääntöisesti puhelimitse, mutta tilanteen
sitä edellyttäessä myös kodeissa. Alkusyksystä tilanne normalisoitui ja palvelutarpeen arviointikotikäyntejä tehtiin aktiivisesti. Erityisesti Saarenpään palvelukotien toiminnan muutokseen liittyviä palvelutarpeen arviointikäyntejä tehtiin paljon. Vuonna 2020 ei 75 vuotta täyttäneitä voitu kutsua hyvinvointipäivään, mutta kaikille lähetettiin palveluihin ja hyvinvointiin liittyvä materiaalipaketti postitse kotiin. Kirjeitä lähti lähes 160 kpl.
RAI-asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto toteutui syksyllä 2020 asiakasohjausyksikössä. Järjestelmä antaa monipuolisempaa tietoa asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä
myös omaishoidon tuen tilanteen kartoitukseen. Järjestelmä toimii yhteisellä tietoalustalla
koko Etelä-Pohjanmaan alueella, joten myös alueiden välisen tiedon saaminen on jatkossa
mahdollista.
Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen Kortteleihin kulttuuria -hanke aloitti uutena toimintana
ryhmätoiminnat Lapualla. Hankkeen tavoitteena on ikäihmisille suunnattujen ryhmätoimintojen kehittäminen tukemaan heidän psykososiaalista hyvinvointiaan. Loppuvuodesta 2020 Lapualla toimi kolme ryhmää.
Tunnusluvut
Hyvinvointipäivät,
osallistujat
Kotikäynteinä annettu palveluohjaus ja neuvonta

TP 2018
41
190

TP 2019

TA 2020

TP 2020

42

45

-

376

270

377

Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut
Kotihoidon kehittämisen osalta vuonna 2020 yksi painopiste oli kotikuntoutustoiminnan tehostamisessa. Tiimissä oli sairaanhoitajan, neljän lähihoitajan ja 50 % fysioterapeutin työpanos. Tiimiläiset kantavat vastuun sovituin periaattein mm. osastojaksoilta kotiutuvien asiakkaiden kuntoutuksesta sekä tehostetun kuntoutusjakson asiakkaista. Hoitotyön ja vanhustyön ammattilaisten kesken käytiin läpi kotikuntoutustiimin ja osastolla tapahtuvan kuntoutuksen toimintaa, yhteistyötä ja sen kehittämiskohtia. Myös huhtikuussa 2020 aloittaneen kotisairaalan ja kotikuntoutustiimin yhteistyö oli tärkeä kehittämisen kohde ja tuki turvallista kotona asumisen mahdollisuutta.
”Kotiin annettavien palveluiden myöntämisen perusteet ja palvelukuvaukset” hyväksyttiin perusturvalautakunnassa keväällä 2020 ja tulivat voimaan 1.6.2020 alkaen”. Lapuan kaupungin
kotiin annettavat palvelut tukevat ja vahvistavat toimintakykyrajoitteisten asiakkaiden itsenäistä, turvallista ja hyvää elämää auttamalla ja ohjaamalla niissä toiminnoissa, joista henkilö
ei itse suoriudu tai joihin hän ei saa apua esimerkiksi läheisiltään. Palvelujen lähtökohtana on
toimintakykyä ylläpitävä ja kuntouttava työote.
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Kotihoidossa on toimittu koronapandemian aikana sovittujen toimintamallien mukaisesti. Valtakunnallisia ohjeita suojautumisesta riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden kanssa työskennellessä on noudatettu. Fysioterapiasta oli kevään 2020 ajan lisähenkilöresursseja käytettävänä
kotona asuvien kuntoutukseen.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi
Vastuuhoitaja kaikilla 100 %
Omahoitajan käynnit 35 %
kaikista käynneistä

Toteutuma

Kinestetiikan juurruttaminen hoitotyöhön

Vähintään 50 % henkilökunnasta on käynyt vähintään
kinestetiikan peruskurssin.

Koulutukset aloitettiin, mutta
koronaepidemian vuoksi keskeytyivät 3/2020 alkaen

Perheystävällinen työpaikka

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

Toteutuu: Autonominen työvuoro-suunnittelu on käytössä

Säännöllisen kotihoidon
asiakkaan kokonaisvaltainen hoito

Vastuuhoitaja on 100 %.
Omahoitajan käynnit eivät
toteudu tavoitteen mukaisesti.

Tunnusluvut
Kotihoidon kaikki käynnit
Säännöllisen kotihoidon käynnit 30.11.
Tukipalveluasiakkaiden määrä
Omaishoidon tuen saajat, lkm
koko vuoden aikana

TP 2018 TP 2019
TA 2020
TP 2020
48 288
60 678
56 848
60 202
318
183
310
301
367
397
360
457
108
103
100
111

Asumispalvelut
Tehostetun palveluasumisen yksiköissä tuetaan asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Asukkaita aktivoidaan päivittäin tapahtuvalla toimintatuokioilla ja ulkoilun avulla. Asumisyksiköiden geronomien yhteistyötä tiivistettiin vuonna 2020 yhteisillä kokoontumisilla, joissa jaettiin hyviä käytäntöjä ja suunniteltiin yhteisesti asukkaiden harrastustoimintaa. Vanhustenviikolla toteutui palvelukoti Jokilinnussa kotieläinpiha-tapahtuma ja syksyllä asumisyksiköihin
saatiin opastus kirjaston toimesta erilaisten kirjaston palveluiden käyttöönottoon. RAI-laadunhallintajärjestelmän avulla seurattiin hyvän hoidon toteutumista. Syksyllä 2020 RAI-järjestelmä päivitettiin uuteen maakunnallisena yhteistyönä käytettävään järjestelmään.
Ikäihmisten asumispalveluissa koronapandemia aiheutti suuria arjen muutoksia. Kevään ajan
vierailuja ei pääsääntöisesti voitu sallia voimaan astuneiden erityislainsäädäntöjen vuoksi ja
alkukesästä alkaen erityisjärjestelyin. Ulkona toteutettavia vierailuja ja tilaisuuksia toteutettiin
ja syksyn tullen myös sisätiloissa huomioiden eri asumisyksiköiden tilaratkaisut. Läheisten
käyntien ja ulkopuolelta yksiköihin tapahtuneen virkistys- ja harrastustoiminnan hankaloiduttua on yksiköiden oma henkilöstö tehnyt kaiken mahdollisen asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi ja läheisten yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Puhelimitse ja videopuheluiden välityksellä on oltu yhteyksissä talon ulkopuolelle. Kaikki asumisyksiköt perustivat facebooksivut, jota kautta ovat kertoneet arjestaan sosiaalisen median välityksellä. Näin myös läheiset
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ovat saaneet ”kurkistuksen” asumisen arkeen erityisolosuhteissa. Kansalaisopiston ryhmätoimintoja toteutettiin syyskaudella etäyhteyksin.
Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje hyväksyttiin perusturvalautakunnassa helmikuussa
2020. Infotilaisuus uudesta palvelumuodosta siirrettiin keväästä syksyyn ja toteutettiin syykuussa 2020. Tilaisuuteen tuli vain vähän osallistujia eikä perhehoitotoimintaa ole pystytty
vuoden 2020 aikana vielä aloittamaan. Tarkoitus on vuonna 2021 kuitenkin jatkaa asian
eteenpäin viemistä ja aloittaa perhehoitotoimintaa sekä perhehoitajan kodissa että kiertävän
perhehoitajan palveluna.
Asumisen muutossuunnitelmista yksi merkittävä muutos vuonna 2020 oli Saarenpään palvelukoti ry:n toiminnan päättyminen. Kolmessa kiinteistöissä asuvat henkilöt siirtyvät vuoden
2021 alusta alkaen Lapuan Kotiasunnot Oy:n vuokralaisiksi ja yksiköissä asuvien hoiva- ja
hoitopalveluiden tarpeet selvitettiin vuonna 2020. Valmistelutyötä muutokseen tehtiin koko
toimintavuoden ajan. Palvelutoiminta toteutuu jatkossa kotiin tarjottavien palveluiden kriteerien mukaisesti eivätkä yksiköt ole enää palveluasumisen yksiköitä.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Tavoite
Hoidon laadun
omaehtoinen seuranta

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi
Asukasneuvoston kokoukset vähintään 6 krt./ vuosi
RAI-laadunhallinnan tulokset :
Ravitsemus BMI > 23

Kinestetiikan juurruttaminen hoitotyöhön
Perheystävällinen
työpaikka

Toteutuma
Asukasneuvostojen kokouksia
pidettiin keskimäärin
4/vuosi/yksikkö.
Asukkaista 59 % toteutuu.

Asiakkaan saama kuntoutus (aktiivinen ja passiivinen) vähintään 15
min. päivässä, viitenä päivänä viikossa

Toteutunut 87 %.

Asiakkaan/omaisen osallisuus hoidon suunnitteluun: omahoitaja ottaa yhteyttä hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatimisvaiheessa
Vähintään 50% henkilökunnasta on
käynyt vähintään kinestetiikan peruskurssin.
Autonomisen työvuorosuunnittelun
käyttöönotto. Sääntöjen ja käytäntöjen luominen yhdessä henkilökunnan kanssa
Toteutuuko: Kyllä/ei

Toteutunut 59 %.

Koulutukset aloitettiin, mutta
koronaepidemian vuoksi keskeytyivät 3/2020 alkaen
Toteutuu: Autonominen työvuoro-suunnittelu on käytössä
kaikissa yksiköissä
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Tunnusluvut
TP 2018
Tehostettu palveluasuminen, oma tuotanto
hoitopäivät
asiakkaat
Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelut
hoitopäivät
asiakkaat
Lyhytaikaishoidon/intervallihoidon hoitopäivät (oma
tuotanto) / asiakkaat

TP 2019

TA 2020

TP 2020

43 231
145

43 131
148

43 000
134

43 068
156

10 580
37

9 822
33

9 500
26

9764
30

6 869
147

9 814
192

10 000
180

9615
235

Terveyspalvelut
Avoterveydenhuolto
Palvelukuvaus
Avoterveydenhuoltoon sisältyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, äitiys- ja perhesuunnittelu- neuvolapalvelut, lastenneuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut,
aikuisvastaanotto- palvelut, diabeetikoille suunnatut palvelut, työnhakijoiden terveystarkastukset, omaishoitajien sekä perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset, naisten joukkotarkastukset, kuulonhuoltopalvelut ja matkailijoiden rokotukset.
Toiminta-ajatuksena on kokonaisvaltaisten asiakaslähtöisten, terveyttä edistävien palvelujen
tuottaminen koko väestölle, sairauksien ennaltaehkäisy sekä moniammatillinen yhteistyö perusterveydenhuollon, sivistys-, sosiaali- ja liikuntapalvelujen toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa. Toimintaa suunnataan lisääntyvästi ennalta ehkäisevien palveluiden tuottamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen Lapuan kaupungin strategian – Onnen reseptin
– tavoitteiden mukaisesti.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Talousarviovuonna toiminnan painopistealueina oli ennalta ehkäisevän työn ja moniammatillisen/monialaisen yhteistyön kehittäminen, sekä perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen.
Osana perhekeskustyötä jatkettiin lastenneuvolan terveydenhoitajan ja perhetyön kotipalvelun työntekijän yhteisiä kotikäyntejä syntyneiden vauvojen perheisiin. Kotikäyntien tarkoituksena on kehittää neuvola- ja perhetyön yhteistyötä, sekä siirtää työskentelyn painopistettä
ennaltaehkäisevään työhön.
Covid19 -pandemian aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat kaikkeen toimintaan, mm. keväällä
valmiuslain aikana yli 70-vuotiaiden asiakkaiden hoito toteutettiin kokonaan kotikäynnein ja
kotikäyntejä on tarvittaessa tehty myös loppuvuoden aikana (360 kotikäyntiä) ja osa vastaanotoista hoidettiin puhelimitse. Eri yksiköissä ohjaus ja neuvontapalvelut pystyttiin turvaamaan. Kotikäyntejä tehneiden yksiköiden matkakulut ja hoitotarvikekulut (mm. suojavälineiden hankintatarpeet) kasvoivat. Riskiryhmien kausi-influenssarokotukset järjestettiin ajanvarauksen perusteella erillisessä rokotuspisteessä, lukuun ottamatta laitoshoidon potilaita, kotipalvelun ja palveluasumisen asukkaita.
Perhekeskuksen toiminta jatkui tehdyn suunnitelman mukaisesti poikkeusolojen alkuun
saakka, kevään ja kesän aikana aluetiimit eivät kokoontuneet, eikä kartoituskotikäyntejä
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tehty. Lastenneuvolan terveydenhoitajien ja perhetyön kotipalvelun yhteisiä kotikäyntejä ei
myöskään pystytty tekemään suunniteltua määrää.
Monialainen Nepsy eli neuropsykiatrinen koulutus järjestettiin tammikuussa avoterveydenhuollon, perhetyön ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen aloitettiin osana lasten- ja nuorten kuntoutustyöryhmän toiminnan suunnittelutyötä. Kuntoutustyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti.
Osa lakisääteisistä terveystarkastuksista jäi tekemättä osin liian pienen henkilöstöresurssin,
lisääntyneen asiakasmäärän ja osin asiakkaiden lisääntyneen psyykkisen pahoinvoinnin
vuoksi. Liiallista työkuormaa oli erityisesti diabetesneuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.
Kaikilla avoterveydenhuollon sektoreilla osallistuttiin elintapaohjauksen kehittämiseen monialaisena yhteistyönä sekä paikallisesti että maakunnallisesti. Korona epidemian vuoksi kehittämistyö hidastui. Elintapaohjauksen työryhmän työskentelyyn ja kehittämiseen osallistuttiin.
Liikuntatoimen elintapaohjaushanke jatkui ja kohderyhmään kuuluvia asiakkaita ohjattiin henkilökohtaiseen ohjaukseen.
Suunnitelmissa ollut sähköisten Hyviksen ajanvarauspalvelujen laajentaminen perhesuunnitteluneuvolaan ei toteutunut. Sähköinen ajanvarauspalvelu oli käytössä kausi-influenssarokotuksissaVuoden aikana otettiin käyttöön myös verkossa tapahtuvat kokouskäytänteet ja ne
todettiin hyvin toimiviksi.

Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi

Uusien toimintamallien kehittäminen ja monialaisen
yhteistyön vahvistaminen

Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Mittari:
•Aluetiimien kokoontumiset 30/vuosi.
•Asiakasperheiden kartoituskotikäynnit 15/vuosi
Lastenneuvolan monialaiset kotikäynnit yhteistyössä perhetyön kotipalvelun kanssa.
Mittari:
•Kotikäyntien lukumäärä 140/vuosi

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Elintapaohjauksen kehittäminen ja
toiminta monialaisesti.
Mittari:
•Kuvatut toimintamallit: Ravitsemus,
liikunta, lepo Kyllä/ Ei
•Toteutuneet elintapaohjausryhmät.
2/vuosi.
Sähköisen ajanvarauksen laajentaminen perhesuunnitteluneuvolaan.
Mittari:
•Ajanvaraus käytössä kyllä/ei

Toteutuma

Toteutunut
6 aluetiimiä
Ei kotikäyntejä

Toteutunut osittain, 22/vuosi

Kyllä
Ei toteutuneet

Ei toteutunut
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Tunnusluvut

Avoterveydenhuollon käynnit yhteensä
Äitiysneuvolakäynnit,
Kotikäynnit + VAVU-kotikäynnit
Perhesuunnitteluneuvolakäynnit
josta alle 25 v. käynnit
Lastenneuvolakäynnit,
kotikäynnit
Monialaiset kotikäynnit
Perhekeskustyö
-kokoontuneiden tiimien lukumäärä
-kotikäyntien lukumäärä
Kouluterveydenhuolto (ala- ja yläkoulu)
Merkkarilla (psyk.sh) käynnit/vuosi
Oppilashuollon ryhmät
Opiskelijaterveydenhuollon käynnit (lukio, Sedu, Kr.opisto)
Merkkarilla käynnit/vuosi
Opiskeluhuollon ryhmät
Muut neuvolakäynnit
(aikuis- ja diabetesneuvolat)
Naisten joukkotarkastukset
(PAPA)
Mammografiat (ostopalveluna)
Kausi-influenssarokotukset
Työnhakijoiden terveystarkastukset
Omaishoitajien/perhehoitajien terveystarkastukset

TP
2018
23 235

TP 2019

TA 2020

TP 2020

22 344

25 000

20245

2198
147
733

1808
0
1125

4213

3845
128

2100
150
1100
390
4200
1600
140

2220
141
599
340
3566
84
22
6
4440

5469

5279

30
15
5500

16

43

60

54*

1663

1837

50
2300

130**
1341
64*
67**
3878, joista
360 kotikäyntiä.
448

64
5064

4959

90
60
5800

509

445

600

815
2996

751
2728

830
3000

51

52

70

712
2915 (1.9.–
31.12.20)
70

11

3

20

-

-taulukossa olevat tunnusluvut on poimittu Exreport–ohjelman avulla. Tunnusluvuissa on mukana vain käynnit. Lukuihin eivät sisälly puhelut, työryhmät, kirjalliset tehtävät tms. Poikkeusoloilla on ollut vaikutusta kaikkiin vastaanottokäynteihin sekä kotikäyntien määrään äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa ja aikuisneuvoloissa.
* Merkkaritoiminta (psyk.sairaanhoitaja) toiminta alkoi syyskuussa 2018 yläkoululla ja opiskeluterveydenhuollossa. Osa käynneistä tilastoitu vastanottopalveluihin.
** Tilastotietoja ei saatavilla Exreportista.

Fysioterapia
Palvelukuvaus
Vuonna 2020 yksi keskeisistä tavoitteista oli suoravastaanottojen lisääminen, tämä toteutui
osittain. Vapaita aikoja pystyttiin lisäämään verrattuna aikaisempiin vuosiin, mutta niistä täytettiin vain kolmasosa. Suoravastaanoton tehostamiseksi ja kuntalaisille tiedon lisäämiseksi
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tehtiin suoravastaanotosta paikallislehteen juttu. Lisäksi vastaanottopalveluiden aamupalavereissa on muistutettu suoravastaanottoajoista sekä niiden täyttökriteereistä.
Aikuisten pitkäaikaissairaiden fysioterapia on siirretty omaksi toiminnaksi. Lasten erityisosaamista vaativa fysioterapia ostetaan edelleen ja aikuispotilaiden osalta lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluja käytetään lymfaterapiaan, uroterapiaan, toimintaterapiaan sekä ratsastusterapiaan. Covid 19-pandemian vuoksi huhti-toukokuussa avovastaanotot toteutuivat
vain välttämättömissä tapauksissa ja fysioterapeuttien työpanosta siirrettiin kotihoitoon sekä
intervalliyksikköön. Avovastaanotot toteutettiin pääosin kotikäynteinä, myös etävastaanottoa
pilotoitiin.
Moniammatillisen kuntoutusprosessin kehittämistä on jatkettu edelleen. Hoitojaksot ovat lyhentyneet, fysioterapian suunnitelmallisuus sekä yhteistyö eri ammattiryhmien välillä on lisääntynyt. Covid 19-pandemian vuoksi kuntoutusosasto tyhjennettiin ja jatkohoitopaikkaa
odottavat siirrettiin intervalliyksiköihin, jossa fysioterapeutit jatkoivat kuntoutusta.
Fysioterapiassa otettiin käyttöön sähköinen potilaspalaute lokakuussa, asiakkaat voivat antaa yksikön odotustilassa olevan tablet-tietokoneen kautta palautetta saamastaan palvelusta.
Positiivista palautetta on annettu muun muassa asiakkaiden kohtelusta sekä henkilökunnan
ammattitaidosta.
Loppuvuodesta toteutettiin koronarajoitukset huomioiden kaikille yhteinen koulutuspäivä aiheena tuki- ja liikuntaelinvaivat. Koulutuksessa käytiin läpi yleisimpiä polikliinisella vastaanotolla esiintyviä ongelmia sekä niiden fysioterapeuttista hoitamista. Loppuvuodesta toteutettiin myös työhyvinvointi-iltapäivä paikalliseen uuteen liikuntapalveluyritykseen tutustuessa.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Tavoite

Toimenpiteet/tavoitetaso

Toteutuma

Fysioterapeutin
suoravastaanoton
lisääminen selkäja olkapääpotilaille

5-7 suoravastaanottoaikaa em. asiakkaille
viikossa
Mittari:
•vastaanottomäärä 250/vuosi

Aikuispotilaiden
vastaanottojen
kasvu

Ostopalvelujen väheneminen (aikuisten
fysioterapia)
Mittarit:
•maksusitoumusten määrän lasku 20 %

Toteutunut osittain. Suoravastaanottoaikoja on ollut vapaana ja varattavissa 157 aikaa, joista varattu on 52
aikaa.
Toteutunut sekä määrän,
että kustannusten osalta.

Osastokuntoutuksen kehittäminen

•Kustannusten määrän väheneminen
20 %
Moniammatillisen osastokuntoutusprosessin kehittämisen jatkaminen ja sisällön tarkastelu
Mittarit:
•Moniammatillisten asiakassuunnitelmien
määrä 50/vuosi

Määrä laskenut 95 %
Kustannukset laskeneet
42 %
Toteutunut osittain
Asiakassuunnitelmien
määrä vuonna 2020 on 5.
Covid 19-pandemia ja
kuntoutusosaston sulkeminen ovat vaikuttanut
asiakassuunnitelmien
määriin.
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Tunnusluvut
Fysioterapian käynnit*
Apuvälinelainaukset
Suoravastaanottokäynnit
Ryhmätoimintaan osallistujat

TP 2018
TP 2019 TA 2020
TP 2020
3186
2931
2100
1996*
2610
2748
2700
2519
250
52**
130
149
140
49***

* vastaanottolajina hoitajan vastaanotto, aikaisimpina vuosina sisältänyt myös muita kontakteja
** suoravastaanottoaikoja on ollut varattavissa 102 aikaa, joista 36 on täytetty
*** ryhmätoiminta loppui Covid-19 pandemian vuoksi poikkeuksellisesti 10.3.2020.

Vastaanottopalvelut
Palvelukuvaus
Vastaanotoilla toimivat erilaiset lääkärien ja hoitajien vastaanotot sekä kiirevastaanotto. Päivystyspalvelut tarjotaan kuntalaisille Seinäjoella yhteispäivystyksessä. Asukkaille on tarjolla
hyvin kattava palveluvalikoima. Omana ja ostopalvelutoimintana on järjestetty lisäksi useita
erilaisia palveluita (asiantuntijahoitajien vastaanotot, ortopedin käynnit fysioterapian tiloissa,
sydäntutkimukset, kardiologia, geriatria, tähystykset jne). Toiminnan periaatteena on asiakaslähtöinen organisaatiokulttuuri. Hyväksi todettua valmistellun vastaanoton toimintatapaa
on jatkettu. Vastaanottotoiminnan segmentointia (kiireetön, kiireellinen ja päivystysvastaanotto) ja pääasiakassegmenttien (kertakävijät, vähän palveluita tarvitsevat pitkäaikaiset asiakkaat ja paljon palveluita tarvitsevat pitkäaikaiset asiakkaat) palvelupolun kehittämistä on jatkettu. Palvelujen saaminen perustuu ammattilaisen tekemään hoidon tarpeen arviointiin,
jossa on hyödynnetty alueellisesti hyväksyttyjä kriteerejä.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Koronaepidemia on vaikuttanut vuonna 2020 erityisesti vastaanottopalveluiden toimintaan ja
vaatinut erilaisia poikkeusjärjestelyitä, koulutusta, resurssien kohdennuksia ja muutoksia toiminta-alueella. Myös tiloja on muokattu toimintaan sopivaksi. Vastaanottoja on normaalin toiminnan ohella toteutettu myös puhelimella ja etäyhteyksillä. Kiirevastaanotto on toiminut
omissa tiloissaan. 3/2020 avattiin erillinen hengitystieoireisten/ infektiopotilaiden vastaanotto
ja käynnistettiin päivittäinen COVID-19 näytteenotto sekä terveyskeskuksen yhteydessä, että
erillisissä tiloissa entisen päiväkoti Mustikan tiloissa. 3767 COVID-19 näytettä otettiin vuonna
2020. Kesällä Koronatilanne hetkeksi rauhoittui ja päästiin avaamaan enemmän normaalia
toimintaa. Syksyllä Koronatilanne taas hankaloitui, mutta toimintaa on kuitenkin jatkettu kesästä asti lähes tavalliseen tapaan. Tartunnanjäljitys omassa kunnassa käynnistettiin 5/2020
ja se on vaatinut varallaolojärjestelyitä. Hoitotarvike- ja suojainhankinnat, koronan aiheuttamat resursoinnit, koulutukset ja muutokset ovat työllistäneet ja kuormittaneet vastaanoton
henkilökuntaa, keskusvarastoa, tukipalveluita ja hallintoa erityisen paljon.
Tavoitettavuuden parantamiseksi kilpailutettiin takaisinsoittojärjestelmä ja se otettiin käyttöön
3.9.2020. Kokemukset ja asiakaspalaute ovat olleet pääosin myönteisiä ja tavoitettavuus on
selkeästi parantunut. Sähköisiä yhteydenottotapoja on jatkettu perinteisen henkilökohtaisen
asioinnin rinnalla, tekstiviestimuistutus on otettu käyttöön ja omakannan kautta tulevat reseptienuusintapyynnöt ovat koko ajan lisääntyneet. Videoyhteyksiä kotiin asiakkaille on kokeiltu,
mutta ne vaativat vielä lisää panostusta. Työn tekeminen myös kotoa käsin on mahdollistettu. Vastaanottopalvelujen toimintaa on kehitetty eri tavoin. Mm. tähystysten ja kardiologian
prosesseja on hiottu. Konsulttilääkäritoimintaa on kehitetty jatkuvaksi toimintamalliksi.
Apteekkien kanssa on muutettu toimintakäytänteitä keskittämällä päivittäiset yhteydenotot
sovittuun aikaan ja sovitulle lääkärille. Toiminnallista vuosikelloa on pyritty hyödyntämään,
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mutta se vaatii vielä kehittämistä, kunhan päästään normaaliin toimintaan. Asukkaille tiedottamista on lisätty sosiaalisessa mediassa, infoTV:ssä ja paikallislehdissä ja tavoitettavuus on
ollut hyvää. Myös kaupungin kotisivut on päivitetty.
Hoitotarvikejakelun prosessikuvaus on toteutettu, mutta lisäkoulutukset henkilöstölle ovat
jääneet kesken. Prosessi jakautuu kahteen eri toimintoon eli perusturvan yksikköihin tapahtuvaan jakeluun sekä kuntalaisille suunnattuun hoitosuunnitelmaan perustuvaan jakelu.
Koronatyö on haastanut ja hidastunut kehittämistä ja kouluttautumista kokoontumisrajoitusten vuoksi. Vastaanottopalvelut ovat olleet mukana seuraavissa hankkeissa ja koulutuksissa:
Kilpailukykyinen terveyskeskus (tk-liiga), STEPPI-hanke, TEKE-kehittäjätyöparitoiminta sekä
Elintapaohjaus-hankkeessa, LEAN-koulutus. Näitä on toteutettu lähinnä etäyhteyksillä.
Psykiatriset-, sosiaaliset- ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet ja ne tulevat vaatimaan jatkossa huolellista suunnittelua ja mahdollisia muutoksia. Vuoden aikana on kuitenkin onnistuttu vähentämään psykiatrian ostopalveluita oman toiminnan avulla. Opiaattikorvaushoidoissa on otettu käyttöön pistoshoitoja, jotka on pääosin koettu erittäin toimiviksi.
Muistineuvola
Lapuan kaupungin muistineuvolassa toimii työparina geriatrian erikoislääkäri ja muistihoitaja.
Muistineuvola siirtyi 1.2.2020 vastaanottopalveluihin. Toiminta jatkui entisissä tiloissa. Muistineuvolassa on arvioitu asiakkaiden toimintakykyä, muistia, päivittäisistä toiminnoista ja arjesta selviytymistä käyttämällä erilaisia validoituja mittareita. Geriatri ja muistihoitaja ovat Koronan vuoksi osittain huolehtineet ikäihmisten hoidosta kotikäynteinä sekä asumispalveluyksiköiden ja kotihoidon konsultaatioista.
Tavoite

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Tavoitettavuuden
pa-rantaminen ja
asiakaskokemuksen
edistäminen

Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto

Vastaanottotoiminnan kehittäminen ja
toi-minnan brändäys

Palveluista tiedottaminen eri viestintävälineissä,





toteutuminen Kyllä/ei
asiakaspalaute
tavoitettavuus 98 %

 seuraajien määrä fb,Twitter, Hyvis
Kotisivujen päivittäminen
 toteutunut/ei toteutunut
 asiakaspalaute

Toteutuma

 kyllä
 palaute myönteistä
 takaisinsoiton tavoitettavuus
100 %, jonottavien tavoitettavuus (vastaus alle 5 min) 81 %.

 tavoitettu 400–3560 hlö/ tiedote
 toteutunut
-Asiakkailta 2 muutosehdotusta, joihin reagoitu

Asiakaspalvelukoulutukset
 toteutuminen: Kyllä/ei
 asiakaspalaute
 HAIPRO:t 12kpl/vuosi
Eri asiakassegmenttien tunnistaminen ja
palvelupolkujen selkiyttäminen
 Palvelupolut luotu kolmelle pääryhmälle eli
kertakäyttäjät, vähän palveluja tarvitsevat

 toteutunut osittain
 Qpro asiakaspalaute 3,9
 HaiProt 8 kpl

 kyllä
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pitkäaikaiset asiakkaat ja paljon palveluja
käyttävät ja tarvitsevat: Kyllä/ei
Toiminnallisen vuosikellon laatiminen

Hoitotarvikejakelun
selkeyttäminen

 toteutuminen kyllä/ei
 asiakaspalaute
 jonotusaika (T3) alle 10 päivää
Uusien toimintojen suunnittelu ja integroiminen omaan toimintaan: Elintapaohjauksen, kotisairaalatoiminnan, tähystystoiminnan
uudelleen järjestely,

 kyllä
 Qpro 3,9
 T3 6-14 pv (keskiarvo 10pv)

 kyllä/ei
neuvontamäärät kts. tunnusluvut

 kyllä
 1302

Prosessin tarkastelu ja laatiminen

 Koko kaupungin hoitotarvikejakelun kustannukset laskeneet n. 23%
 Vastaanoton osalta laskua yli 25
%

Henkilöstön koulutus
 kustannusten lasku 5 %

 HTJAK käyttöön 1.4.2019, käyttö
ei ole vielä 100 %
Jatkokoulutuksia ei koronan vuoksi
järjestetty

 HT-JAK -lehden käyttö 100 %
Koulutuksen toteutuminen kyllä/ei

Tunnusluvut
TP2018

TP2019

TA 2020

TP2020

Lääkärit
Käynnit lääkärin vastaanotolla, viralliset kontaktilajit (ml. avoterveydenhuolto)
Kaikki kontaktilajit (ml.
avoth)*
Edellisistä käynnit päivävastaanotolla
(klo 8-16)
Erikoissairaanhoitotasoiset tutkimukset
-gastroskopiat
-colonoskopiat
-ergometriat
-ultraäänitutkimukset
-sydämen uä-tutkimukset
Hoitajat
Hoitajien kaikki kontaktilajit**
Hoitajien puhelinneuvonta***

22 306

23 131

21 000

*34 065

*32 910

*31 000

17 880
*29 593

20 051

20571

17 000

11 855

201
160
224
266
299

203
161
121
181
201

100
100
160
200
280

192
197
105
104
230

41 882

38 989

38 000

37 120

39 403 Puhelinjärjestelmämuutoksen vuoksi ei
tilastoja saatavilla

40 000 Takaisinsoittojärjestelmä 9/2020 käyttöön. joten ei tilastoa
koko vuodelta
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TA 2020

TP2020

Reumahoitaja (sis. ohjausvastaanotot, hoitokäynnit, puhelinajat)
Astma- ja allergiahoitaja
(sis. Prick-testit, siedätykset ja käynnit ja puhelinajat)
Päihdetyö (sis. hoitajien
päihdetyön, opiaattikorvaushoidot ja ajokykyseurannat, avokatkaisun,
huumetestaukset)
Mediracer rannekanavatutkimukset
Holter
Tapahtuma EKG

601

501

400

397

417

293

350

265

742

712

700

629

25

24

15

22

150
-

158
-

190
60

123
-

Psykiatrinen hoitaja (vastaanotot, käynnit ja puhelut)
Uniapnea (sis. vastaanotot, unitutkimukset, ohjauskäynnit)
Uniapnealaiteasiat, varaosat, neuvonta ilman vastaanottoaikaa
Sydän- ja verenpainehoitaja (sis. vastaanotot ja
puhelut)
Muistineuvolan asiakastapahtumat
Muistihoitajan toiminta
siirtynyt 1.2.2020 vastaanottopalveluihin
Terveysongelmaan liittyvät neuvonta/ ohjaus, yleinen terveysneuvonta ***
Tiimivastaanottojen
määrä
Asiakassuunnitelmien
määrä
Laatumittarit
Asiakastyytyväisyyskyselyt
HaiPro
Cless opiskelija-arviointi
Sähköisten palvelujen
käyttäjämäärät (Hyvis,
Omakanta reseptit, muut)

250

490

300

482

100

167

200

167 vast.otto

215

-

207

250

346

200

162

1 635

1479

1 500

1581,
408 muistitutkimusta

1 989

1951

1 900

1302

-

51

30

32

-

236

200

45

-

min 4
määrä ja laatu
min. 8
Arviointi: selkeä kasvu,
osassa ei tilastoa olemassa

3,9
8 kpl, liittyivät lähinnä tiedonkulkuun
9,6
Jatkuvaa kasvua,
erityisesti omakannan reseptipyynnöt,
hyviksen sähköisiä
asiointipyyntöjä n.
65/vuodessa
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*

Sisältää kaikki lääkärien kontaktilajit, kuten vastaanottokäynnit, konsultaatiot, puhelinajat, sähköinen
asiointi, asiakirjamerkinnät ilman potilaan vastaanottoa, mukana avoterveydenhuollon lääkärikäynnit.
** Siisältää kaikki kontaktilajit, kuten vastaanottokäynnit, avustavat suoritteet, sähköinen asiointi,
asiakirjamerkinnät.
*** Kaikki puhelut, jotka tulleet 06-438 4844 numeroon, tilasto Handycall-liikennemittauksesta.
**** Hoitajien vastaanotoilla antama elintapaohjaus ja terveysneuvonta (päihteet, tupakka, painonhallinta,
uni jne.)

Hammashuolto
Palvelukuvaus
Hammashuollon toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön suun terveyttä
tarjoamalla laadukasta hammashoitoa sekä tunnistamalla korkean sairastumisriskin
potilaat varhaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisevää toimintaa toteutetaan sekä yksilöllisesti
että ryhmille. Pyritään huolehtimaan siitä, että kuntalaisten elinympäristö on suun terveyttä
edistävä.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Potilasruuhkaa oli yhä suun terveydenhuoltoon. Jonossa oli vuoden 2020 alussa 540
asiakasta ja vuoden lopussa 706 asiakasta, joista 159 henkilöä ylitti hoitotakuun mukaisen
6kk:n odotusajan. Vuoden 2020 aikana jonoon tuli 1033 potilasta (46-120 potilasta
kuukaudessa), ja jonosta purettiin 867 asiakasta. Jonoa purettiin perustyön lisäksi omalla
henkilöstöllä lisätyönä paikallisen sopimuksen mukaisesti.
Koronarajoitusten tultua maaliskuun puolivälissä vastaanottoaikoja jouduttiin siirtämään
melko laajasti. Toukokuulla kaksi hoitajaa oli töissä vanhustenhuollossa, ja lomia ja vapaita
pidettiin pois. Sijaisten työsopimuksia ei jatkettu, opiskelijoiden harjoitteluja peruttiin.
Suojainten hankkiminen henkilökunnalle oli haasteellista. Toukokuulla toiminta supistettiin
pelkästään kiireelliseen hoitoon.
Keväällä valittiin uusia työntekijöitä ja kesällä aloitti uusi hammaslääkäri-hammashoitaja työpari. Sairauspoissaoloja viime vuonna oli 339 työpäivää, mikä on viime vuosia enemmän.
Sijaisia on palkattu vastaanottotoiminnan mahdollistamiseksi. Vuokratyövoimaa ei ole
käytetty.
Suunnitelmien mukaisesti remontoitiin kaksi vastaanottohuonetta. Välinehuoltoon hankittiin
uusi autoklaavi rikkoutuneen tilalle, ja päätetiin uusia välinehuollon tilat kokonaisuudessaan
muitten investointien sijasta.
Tekstiviestimuistutus on ollut käytössä. Takaisinsoittojärjestelmä otettiin käyttöön syyskuussa
ja Roidu-asiakaspalautelaite marraskuussa. Käyntimäärät olivat 9 % viime vuotta vähäisemmät, tämä selittyy koronapandemian vaikutuksilla. Koronarajoitusten vuoksi ehkäisevän
hoidon käyntejä ei tehty alakouluille ja päiväkoteihin aiempien vuosien tapaan. Lähetemäärä
erikoissairaanhoitoon on maakunnan pienimpiä.
Asiakasmaksutulojen arvio oli laskettu kuuden hammaslääkärin vahvuudelle. Uusi työpari
aloitti vasta heinäkuussa, ja koronan vaikutusten ja työtä hidastavan potilastietojärjestelmän
takia asiakasmaksutulot alittuivat selvästi. Uusi potilastietojärjestelmä hidasti vastaanottotoimintaa koko vuoden ajan erityisesti tarkastuksissa, koska entisiä tietoja ei voida siirtää
vanhasta järjestelmästä. Tarkastuksiin on varattu pitempi aika kuin aiemmin, joten samassa
ajassa on tarkastettu aiempaa vähemmän potilaita.
Huolimatta asiakasmaksutulojen vähenemisestä ja erilaisista hankinnoista, kustannuksia
saatiin rajoitettua niin, että toimintakate jäi lopulta 95,5 %:iin.
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Tavoitteet
Tavoite
Riittävät hammashoitopalvelut kuntalaisille
Reikiintymisen
väheneminen

Päivystyskäyntien osuus
kaikista käynneistä

Toimenpiteet/tavoitetaso
Hoitotakuun toteutuminen,
kiireettömän hoidon jonoa ei ole
Riskipotilaiden tunnistaminen ja
motivointi, onnistunut pysäytyshoito
Reikiintymistä kuvaavan D-indeksin
tavoitetaso
12-vuotiailla 0,4 ja 15-vuotiailla 1,2
Tavoitetaso alle 15 %

Toteutuma
Hoitoon pääsy viivästynyt,
ei toteudu 6 kk:ssa
Toteutunut: 12-v. 0,4
15-v. 0,8

Ei toteutunut, käyntejä
17,7 %

Tunnusluvut
Tp 2017

Tp 2018

Käynnit: 0 - 17-vuotiaat

7 132

7 048

Käynnit: yli 17-vuotiaat

7 504

7 809

145
408263

110
448092

Käynnit: ulkopaikkakuntalaiset
Potilasmaksutulot €

Tp 2019

Ta 2020

Tot
2020
5667

6813 alle 50 %
käynneistä
7826 yli 50 %
7686
käynneistä
124
100 106
400000
525000 435368

Akuutti -ja kuntoutusosasto ja kotisairaala
Palvelukuvaus
Akuutti- ja kuntoutusosastolla on jatkettu toimintojen tarkastelua ja laadun parantamiseen
tähtääviä toimenpiteitä. Toiminnan painopiste on ollut lyhytkestoisissa käynneissä ja toimintakyvyn ylläpidossa. Vuonna 2020 STEPPI -hanke jatkui ja erityisalueina ovat olleet suun
hoito, liikkuminen ja ulkoilu. Tämän lisäksi on kehitetty kuntoutuspotilaan hoitoprosessia ja
siinä moniammatillista sekä kuntouttavaa työotetta.
Maaliskuusta 2020 alkaen koronaepidemia ja siihen varautuminen on tuonut myös osaston
toimintaan muutoksia. Vaikka potilasmäärät ovat vähentyneet erikoissairaanhoidon ja oman
toiminnan alasajon myötä, on valmiutta täytynyt pitää yllä. Osastolta siirrettiin jatkohoitoa
odottavat potilaat vuorohoitoyksiköihin. Nopea toiminnan muutos onnistui hyvällä osaston,
vuorohoitoyksiköiden, kotihoidon ja kotisairaalan yhteistyöllä. Keskimääräinen potilaan hoitoaika on lyhentynyt 5,4 vuorokauteen eli potilasvaihto on lisääntynyt.
COVID19- epidemiatilanne on vaatinut resurssien turvaamista ja kohortoinnin ylläpitämistä,
suojain- ja vaatehankintoja, lääkkeitä, puhdistus- ja siivousvälineistöä sekä laitoshuollon tehostamista ja hygieniakoulutusta. Toimenpideohjeita COVID19 viruksen osalta on tullut runsaasti ja niihin on perehdytty päivittäin. Myös työntekijöiden sairauspoissaolojen kanssa on
täytynyt olla erityisen tarkka eli pienenkin flunssaoireen vuoksi on työntekijät ohjattu kotiin ja
koronanäytteeseen. Vuodeosastolla oli tarkoitus toteuttaa alakerran wc- ja suihkutilojen saneeraus, mutta koronaepidemiatilanteen vuoksi sitä oli mahdoton toteuttaa turvallisesti ja saneeraus päätettiin siirtää vuodelle 2021.
Kotisairaalatoiminta käynnistettiin 14.4.2020. Sen avulla on voitu välttää sakkopäivät ajalla
14.4. - 31.12.2020, parantaa palliatiivisten potilaiden hoidon laatua sekä välttää ja lyhentää
osastojaksoja. Kotisairaalan avulla on voitu myös hoitaa asumispalveluyksiköiden asukkaita
yksikköön päin sekä avustaa kotihoitoa ja vastaanottopalveluita suonensisäisten lääkitysten
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antamisessa. Kotisairaalassa kotikäynnit ovat lisääntyneet. Palliatiivisten potilaiden osuus on
korostunut kesän aikana ja heille osoitettujen hoitopuhelujen avulla on vältetty myös yhteydenotot kiirevastaanottoon sekä tuettu asiakkaan ja omaisen kotona selviytymistä. Kotikäyntien aikana asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä on edistetty mm. huomioimalla apuväline- ja kodin muutostöiden tarve, lääkehoitoon liittyvät ongelmat, sosiaalisen ja taloudellisen
tuen/avun tarve, tehty hoidon tarpeen arviointia ja näiltä osin on tehty yhteistyötä mm. fysioterapian, depressiohoitajan, sosiaalityöntekijän, palveluohjaajan, kotihoidon, vuorohoitoyksiköiden ja apteekkien kanssa. Kotisairaalassa on ollut pilottijakson aikana asiakkaita 141,
mutta samalla asiakkaalla on voinut olla useita hoitojaksoja tai he ovat olleet asiakkaina
usean kuukauden ajan satunnaisesti/suunnitellusti. Nämä tiedot huomioiden asiakkaita on
ollut 250. Käynneistä 35 % on tehty palliatiivisille asiakkaille ja 41 % infektioasiakkaille. Toimiston ja asiakaskohteiden väliset matka-ajat on huomioitu asiakassuunnittelussa, koska ne
rajoittavat asiakaskäyntien määrää/ pvä, toisinaan on ollut tarve parityöskentelylle asiakaskohteessa mm. turvallisuusriskin tai hoidon vaativuuden vuoksi. Kotisairaalassa toiminnanohjauksen käyttöönotto toisi esille paremmin työn näkyvyyttä. Työskentelyn turvallisuutta kehitetään hankkimalla turvarannekkeet.
Tavoitteena oli, että heinäkuulla osaston paikkaluku lasketaan 28 potilaasta 22:een, mutta
tätä muutosta ei voitu toteuttaa paikkatarpeesta johtuen.

Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Tavoite
Kotisairaalan toiminnan
käynnistäminen

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi
Työnjaon selkeyttäminen ja toimintakäytäntöjen luominen vastaanoton ja kotihoidon kanssa.
Mittarit:
•Osaston hoitopäivien määrä
7700/vuosi
•Osaston potilaspaikkaluku 25-26
•Osaston käyttöaste 82 %
•Kotisairaalan asiakasmäärä
250/vuosi
•Kotisairaalan käyntimäärät
2500/vuosi
•Sakkopäivät 0

Toteutuma
Kotisairaala toiminta on käynnistynyt 14.4.2020.
Toimintoja ja tapoja on kehitetty
jatkuvasti ilmenneiden tarpeiden
mukaan.
kts. tunnusluvut
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Tunnusluvut
TP 2018

TP 2019

TA 2020

TP 2020

Akuutti- ja kuntoutusosasto
Hoitopäivät

10 210

9 850

7 700

Paikkaluku

28–32

28–32

25–26

Käyttöaste

95

87

82

Keskimääräinen hoitoaika pv

12

9

8

824
820

1010
1017

700
700
25

Sisäänkirjoitetut
Uloskirjoitetut
Jatkohoitoon palveluasumisyksiköihin siirtyneet (sis. intervallit ja
pysyvät)
Kotisairaalaan siirtyneet

6727
1.1-31.3
1.4-30.4
1.5-31.8
1.9-31.12
28
1.1-31.3
1.4-30.4
1.5-31.8
1.9–31.12
1.1-31.3
1.4-30.4
1.5-31.8
1.9-31.12

28
24
28
90
64
60
56
10
8
6
5,4
965
979
124
37

Kotisairaala
Kotisairaalan asiakasmäärä
Kotisairaalakäynnit
Hoitopuhelut
Konsultaatiot
Potilastyytyväisyyskysely
Sakkopäivät

kiitettävä

HaiPro

ei laskettu

hyvä

250

141

2500

1116
353
21
Yhteensä 1490

kiitettävä
0

ei laskettu

hyvä
1.1–30.4
1.5–31.8
1.9–31.12

12

29
0
0
26

Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle kuuluivat yleinen terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu. Yleinen terveysvalvonta käsittää elintarvike-, terveydensuojelu- ja
tupakkavalvonnan. Lapuan kaupunki osti ympäristöterveydenhuollon palvelut Seinäjoen kaupungilta. Toimintavuoden 2020 alustava toteuma oli 209 956 € ja toimintakate oli 76,9 %.
Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidon menot ylittivät talousarvion 344 000 €. Erikoissairaanhoidon menot
vuonna 2020 olivat 20.194.000 € ja toteuma oli 101,7 %. Kasvua edellisvuoteen verrattuna
0,3 %.

Lapuan kaupunki

Tilinpäätös 2020

97

Sakkopäiviä oli 29 päivää. Omalla terveyskeskuksessa toteutettavalla erikoissairaanhoidon
toiminnalla tavoiteltiin säästöjä erikoissairaanhoidosta. Toteutimme ostopalveluna omissa tiloissa erikoissairaanhoidon tasoisia tähystystutkimuksia, ergometrioita, ultraäänitutkimuksia
ja sydämen uä-tutkimuksia.
Vuonna 2020 Lapualla erikoissairaanhoidon lähetteistä 66 % tehtiin terveyskeskuksessa.
Lähetemäärät vähenivät edellisvuoteen verrattuna 1 %. Ilman lähetettä erikoissairaanhoitoon
saapui 35 % lapualaisista potilaista. Ilman lähetettä hoitoon saapuneiden määrä kuitenkin
laski edellisvuoteen verrattuna 18 %. Lähetteiden vähentymistä selittää osaltaan korona ja
siitä aiheutuneet toiminnan supistukset.
Tavoitteet
Tavoite

Toimenpiteet/tavoitetaso

Toteutuma

Hoidon porrastuksen toteutuminen

Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys potilassiirroissa
Sakkopäivien määrä <20/v.

Ei toteutunut alkuvuodesta

Kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla

Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa
tutkimuksissa
Tehtävien tutkimusten määrät entisellä tasolla

1.1.-30.4.2020
29 sakkopäivää
1.5.-31.12.2020
0 sakkopäivää
Toteutunut

Tunnusluvut
Tp 2016
Erikoissairaanhoidon
menot yhteensä
Erikoissairaanhoidon
menot €/as
Perusterveydenhuollon
nettomenot €/as
Terveydenhuollon kokonaismenot (netto) €/as

Tp 2017

Tp 2018

Tp 2019
14.427 as.

18.165.339 19.067.944 19.388.193 20.139.791

Tp 2020
14 278 as
20.194.000

1.246

1.308

1.316

1.396

1.414

491

495

555

551

612

1.737

1.803

1.871

1.947

2.026

Lapuan osuudet E-P:n shp:n käyttömenohin €/as
Jäsenkuntien maksuosuudet E-P:n shp:n
käyttömenoihin €/as

2016
1.251

2017
1.325

2018
1.380

2019
1.407

2020
1.422

1.248

1.280

1.344

1.450

1.444
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7.1.6 Tekninen lautakunta
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät
TP 2019
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet Ja Avustukset
Vuokratuotot
Muut Toimintatuotot
Toimintatuotot
Valmistus Omaan Käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen Ostot
Aineet, Tarvikkeet Ja Tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut Toimintakulut
Toimintakulut
Toimintakate

Alkuperäinen Talousarvio
talousarvio
muutos

3 836 154
97 490
45 562
687 747
715 691
5 382 644

4 154 032
98 468
35 900
727 600
96 000
5 112 000

142 503

245 500

-5 640 220
-4 187 647
-3 991 672
-101 882
-522 731
-41 772
-14 485 924

-6 373 076
-4 096 946
-3 983 252
-115 056
-540 955
-103 915
-15 213 200

-8 960 776

-9 855 700

Muutettu
talousarvio

Toteutuma

4 154 032
98 468
35 900
7 007 900
96 000
11 392 300

4 007 599
95 150
26 268
6 868 005
72 049
11 069 070

146 433
3 318
9 632
139 895
23 951
323 230

96,5 %
96,6 %
73,2 %
98,0 %
75,1 %
97,2 %

245 500

205 616

39 884

83,8 %

-1 328 800

-6 407 176
-4 096 946
-3 983 252
-115 056
-1 835 655
-103 915
-16 542 000

-5 505 571
-4 253 708
-3 695 356
-102 473
-1 700 767
-14 549
-15 272 424

-901 605
156 762
-287 896
-12 583
-134 888
-89 366
-1 269 576

85,9 %
103,8 %
92,8 %
89,1 %
92,7 %
14,0 %
92,3 %

4 951 500

-4 904 200

-3 997 738

-906 462

81,5 %

6 280 300
6 280 300

-34 100

-1 294 700

Poikkeama Käyttö%

Tekninen lautakunta
Päätöksenteko, talous ja laatu
Tekninen lautakunta huolehtii asuin- ja toimintaympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä,
kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta, vesihuollosta ja investoinneista. Seuraavia
palveluja ohjataan tästä yleislinjasta poiketen:
1)
Yleiskaavoitusta, maapolitiikkaa, maanhankintaa, asemakaavoitusta sekä tonttien
myyntiä ohjaa kaupunginhallituksen alainen Kaupunkisuunnittelutoimikunta.

Lautakunnan kokoukset
Teknisen lautakunnan kokoonpano vuonna 2020 on ollut seuraava:
Olli Lahdensuo (pj), Rauno Latvala (vpj), jäsenet Juha Kattelus, Anna-Maija Klemettilä, Arvi
Välkkilä, Päivi Leikkola, Virpi Myllykangas, Helena Lahtinen ja Esko Yli-Karhu. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa on toiminut Matti Kangas ja nuorisovaltuuston edustajana Nante Backlund (15.9.2020 saakka) sekä Diana Magyar (16.9.2020 alkaen).
Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Anu Muurimäki ja sihteerinä hallintosihteeri Kirsi Vesala.
Yksityistiejaoston kokoukset
Yksityistielain uudistus toi kuntiin muutoksia. Yksityistiejaosto lakkasi olemasta hallintosäännön päivityksen yhteydessä. Kunta voi jatkossakin antaa avustuksia järjestäytyneille yksityisteille. Avustuksista päättää tekninen lautakunta.
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Tilivelvolliset viranhaltijat
Tekninen johtaja Anu Muurimäki, kaupungingeodeetti Ari-Pekka Laitalainen, maankäyttöinsinööri Markku Turja, vs. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki 31.5.2020 saakka (organisaatiomuutos), kiinteistöpäällikkö Timo Korpela, palvelupäällikkö Leena Luomanen, vesihuoltopäällikkö Anssi Kylkisalo, kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie ja tiemestari Ulpu Viimaluoto.

Tavoitteiden toteutuminen
Toiminnalliset tavoitteet
Teknisen lautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden palvelut tuotetaan tehokkaasti ja kysyntää vastaavasti. Palvelutarve on kasvanut ylläpidettävän käyttöomaisuuden määrän lisääntymisen ja verkoston laajentumisen seurauksena, sekä erinäisten rakennuttajan vastuiden ja
selvitysvelvollisuuksien lisääntymisen johdosta.
Kaupunki luovutti vuonna 2020 omakotitontteja 27 kpl ja muita tontteja 5 kpl. Tonttien luovuttamisessa tehtiin merkittävä nousu edellisvuoteen nähden ja vuoden 2020 tavoitteeseen
nähden melkein tuplattiin tonttien luovutusmäärä. Tonttitarjontaa ja alueiden houkuttelevuutta
kysynnän painopistealueilla ja varsinkin Ritavuoren alueella sekä uusien koulujen läheisyydessä tulee edelleen vahvistaa tulevina lähivuosina. Vuoden 2020 aikana valmistui kaksi
uutta alakoulua.
Laatutavoitteet
Lautakunnan ja viranhaltijoiden päätöksenteko on pystytty toteuttamaan ilman kohtuuttomia
viivytyksiä. Palvelut on kohdennettu tavoitteiden ja avaintehtävien mukaisesti. Verkostojen
huollosta tai vaurioista aiheutuneista palvelukatkoksista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Tällaisia käyttökatkoksia arvioidaan olleen normaalisti, eikä pitkiä katkoksia
ole esiintynyt. Pitkiä odotusaikoja palvelujen saatavuudessa ei raportoitu.
Täydennyskoulutukselle on tarve, koska alakohtainen kehitys on jatkuvaa. Merkittäviä koulutuspuutteita ei ole tiedossa, mutta erilaisten, pitkällä aikavälillä etua tuovien tietoteknisten järjestelmien käyttöönotto vaatii alkuvaiheessa kertaluontoista panostusta koulutukseen. Yhteistyö omien yksiköiden ja kaupungin muiden palvelukeskusten kanssa on ollut jatkuvaa ja
sitä halutaan kehittää edelleen.
Taloudelliset tavoitteet
Käyttötalous
Lautakunnan taloudelliset tavoitteet on saavutettu ja toteutuma on 933.015 € parempi kuin
talousarvio (ilman sisäisiä vuokria). Talousarvion nettosumma teknisen lautakunnan osalta
9.921.300 € (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova (nettobudjetointi). Keväällä 2020 kaupungin johto edellytti hankinnoille ja kaikille muille menoille tarkkaa harkintaa
säästöjen saamiseksi. Tässä tavoitteessa tekninen hallintokunta onnistui hyvin.
Käyttötalouden toteutuma (sisäiset vuokrat mukana) 11.2.2021
Tavoite
Lautakunnan nettomenojen hallitseminen
Käyttötalouden
erittely
Menot
Tulot
Toimintakate

Tavoite

Toteutuma

Toimintakate:
-4.904.200 €

Toimintakate:
-3.997.738 €

Talousarvio

Toteutuma

Tot-%

-16 542 000
11 637 800
-4 904 200

-15.272.424
11.274.686
-3.997.738

92
97
82
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Sisäisten vuokrien
osuus
menot
tulot

-1.314.700
6.331.800

100

-1 294 706
6.285.253

Käyttötalouden toteutuma ilman sisäisiä vuokria 11.2.2021
Tavoite

Talousarvio 2020

Menot
Tulot
Toimintakate

-15.227.300
5.306.000
-9.921.300

Toteutuma
2020
-13.977.718
4.989.433
- 8.988.285

Tot-%
92
94
91

Investointitalous

Investointien toteutuma on noin 78 % talousarviosta.
Investoinnit
Rakennukset

11.2.2021

Talousarvio

Toteutuma

Tot-%

Menot
Tulot
Netto

-11.441.000
0
-11.441.000

-9.315.598
790.614
-8.524.984

81
100
75

Liikenneväylät
Menot
Tulot
Netto

-1.707.000
0
-1.707.000

-1.342.330
3.796
-1.338.534

79
100
78

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Menot
Tulot
Netto

-758.000
0
-758.000

-717.964
80.308
-637.657

95
100
84

Vesihuoltolaitos
Menot
Tulot
Netto

-1.290.000
0
-1.290.000

-1.257.657
0
-1.257.657

98

Menot
Tulot
Netto

-258.000
0
-258.000

-250.183
0
-250.183

97

Investoinnit yht.
Menot
Tulot
Netto

-15.454.000
0
-15.454.000

-12.883.732
874.718
-12.009.014

83
100
78

98

Kalusto
97

Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskien hallinta teknisessä keskuksessa
Toimintaa on toteutettu säädösten ja määräysten mukaisesti.
Valtuustotasolla asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet teknisessä keskuksessa
pääosin. Mikäli tavoite ei ole toteutunut tai on toteutunut vain osittain, eri vastuualueiden tavoitetaulukossa on kyseisessä kohdassa selvitetty toteutumisen tilannetta.
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Taloudelliset tavoitteet oman toiminnan osalta toteutuivat paremmin kuin talousarviossa oli.
Tekninen keskus teki loppuvuoden aikana vain välttämättömimmät hankinnat.
Hankintoihin liittyvää koulutusta on saatavana tulevaisuudessa. Tämä parantaa hankintoihin
liittyvää prosessien tuntemista. Toimintavuoden aikana oli koulutusta myös sisäisestä valvonnasta. Päätöksenteossa noudatettiin kaupungin hallintosääntöä ja henkilöstöasioihin liittyen
KVTES:n, TS:n ja TTS:n säädöksiä.
Osa sopimuksista on laadittu toimittajan sopimuslomakkeelle ja kaikkia sopimuksia ei ole tarkastettu kaupunginlakimiehen toimesta. Sopimuksiin liittyviä ehtoja tarkasteltiin ja havaittiin
tarve tehdä tiukempia valmistumistavoitteita sekä välitavoitteiden kirjaamista. Sopimusten
purkua ja irtisanomisehtoja on tarkasteltu.
Käytössä olevien järjestelmien tarkoituksenmukaisen tiedon varmistaminen ja varmistusvälin
määrittämisestä ei ollut kaikkien vastuualueiden osalta varmuutta. Tämä on yksi selkeä sisäisessä valvonnassa esiin tullut epäkohta, joka tarvitsee toimenpiteitä viipymättä.
Toimenkuvissa on osittain päivittämistarvetta, koska organisaatiomuutoksen jälkeen tehtävät
ovat vasta vakiintumassa.
Kiinteistöjen ja irtaimiston vakuuttaminen on hoidettu keskitetysti, vakuutuskohteet on tarkastettu vuoden aikana.
Päätöksenteko
Päätöksenteossa on noudatettu hallintosääntöä sekä asianomaisia lakeja ja asetuksia.
Päätökset on tehty, kirjattu, pidetty nähtävillä ja ne säilytetään asianmukaisesti.
Lautakunnan päätöksiin ei ole käytetty otto-oikeutta.
Lautakunnan päätöksistä on tehty yksi oikaisuvaatimus, samasta päätöksestä on valitettu
myös Markkinaoikeuteen.
Viranhaltijapäätöksiin ei ole käytetty otto-oikeutta, tehty oikaisuvaatimusta tai valitettu hallinto-oikeuteen.
Talous ja toiminta
Toteutumia seurataan kaupungin strategian peruslinjan mukaisesti. Palvelutuotanto muodostuu lukuisten eri osatekijöiden summana, jolloin yhteistyön onnistumisella on tulosten
kannalta keskeinen rooli. Palvelutuotantoa ja toteutumaa on säännöllisesti seurattu johtoryhmän kokouksissa sekä eri osastojen sisäisissä ja keskinäisissä palavereissa. Asiakaspalautteet on käsitelty.
Talousarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti. Talousarviota on toteutettu sitovuustasojen mukaisesti. Valtion heikentynyt mahdollisuus huolehtia omista velvoitteistaan on
lisännyt paineita kaupungin omiin investointeihin.
Turvallisuus ja riskit
Rakennushankkeiden riskien hallinta on tapahtunut työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti.
Kuhunkin hankkeeseen on laadittu rakennushankkeen turvallisuusasiakirja. Jokaiselle rakennustyömaalle on nimetty päätoteuttaja, ellei se ole rakennuttaja itse. Lisäksi rakennushankkeisiin on nimetty Valtioneuvoston asetuksen mukainen turvallisuuskoordinaattori. Työnjohtajat ovat valvoneet työmaitaan jatkuvasti tai päivittäin. Lisäksi kunkin osaston päällikkö on
seurannut osastonsa työmaita ja ulkopuolista asiantuntijavalvontaa on hankittu tarpeen mukaan.
Kiinteä ja irtain käyttöomaisuus on vakuutettu täydestä arvosta. Vakuutusten hoito (vakuutusmeklaripalvelut) on hankittu ostopalveluna. Tulvavahinkoja ei ole ollut. Vakuuksien tarkastukset on tehty säännöllisesti.
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Tehtävien erikoistumisesta ja kevennetystä organisaatiosta johtuen kunnollista varamiesjärjestelmää ei ole voitu luoda. Varsinaista päivystystä ei ole, mutta välttämätöntä työajan
ulkopuolista vesihuollon, liikenneväylien ja kiinteistöjen toimivuuden ylläpitoa toteutetaan
kevyemmän varallaolojärjestelmän avulla.
Hankinnat
Hankinnat on kilpailutettu. Tarjouskilpailuja on toteutettu myös kansallisia hankintarajoja
pienemmissä hankinnoissa. Hankintoja on arvioitu teknisen keskuksen johtoryhmässä
useita kertoja. Hankintojen kehittämistä ja osaamista on tarpeen vahvistaa. Hankintakoulutusta tullaan järjestämään kaikille hankintoja tekeville.

1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut
Palvelukuvaus
Tekninen lautakunta huolehtii teknisistä palveluista. Hallinto- ja yleispalvelut sisältävät päätöksenteon, kirjaamisen ja arkistoinnin, toimistopalvelut, sekä osan osto- ja myyntireskontrasta. Yleispalveluissa hoidetaan myös Hirvijärven asuntovaunupaikkojen ja venepaikkojen
sekä puutarhapalstojen varaaminen ja vuokraus sekä teknisen keskuksen henkilöstön rekrytoinnin toteutus.

Palvelun kehittäminen
Talousarviovuosi 2020
Talousarviovuosi 2020 oli tarkkaan suunniteltu ja rakennus- ja saneerauskohteet valittu priorisoinnin perusteella. Hankkeet ovat toteutuneet määrärahojen puitteissa. Muutama kohde
ylitti arvioidun määrärahan, mutta sitovuustasoittain ylitykset pystyttiin kattamaan. Investointihankkeiden valvontaan ja kustannusseurantaan kiinnitetiin erityistä huomiota. Henkilöstön
kouluttautumista toteutettiin ammattitaidon ylläpitämiseksi.
Tavoitteet
Tavoite

Toimenpiteet/tavoitetaso

Toteutuma 2020

Oikea palvelutaso ja terve talous Vuoden 2020 budjettitason toteuttaminen

Toteutui

Tunnusluvut
Tekninen lautakunta
Kokousten määrä
Päätökset, kpl
Yksityistiejaoston kokousten määrä
Yksityistiejaoston käsittelemien asioiden määrä
Viranhaltijapäätökset
Tekninen johtaja
Kunnallistekniikan päällikkö
Rakennuspäällikkö
Kaupungingeodeetti
Maankäyttöinsinööri
Kiinteistöpäällikkö
Asuntosihteeri
Kaupunginpuutarhuri

TP16

TP17

TP18

TP19

TOT20

16
167

15
176

13
158

15
187

16
194

1

2

-

-

-

6

10

-

-

-

39
3
10
14
29
2
6
4

34
13
1
14
23
7
1
7

31
6
2
17
40
6
8

50
2
1
12
48
7
2

64
25
58
12
13

Yksityistiejaosto on lakannut olemasta (Yksityistielaki 560/2018).
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2. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut
Palvelukuvaus
Kaavat ja tontit
Maankäytön suunnittelu sisältää kaavoitustasot maakuntakaavasta (E-P:n liitto) oman
kaupungin maankäytön strategiaan, yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen saakka.
Maankäytön strategia sekä yleis- ja asemakaavoitus tehdään kaupungin toimesta. Joillakin
asemakaavan ulkopuolisilla alueilla voidaan rakennushanke joutua arvioimaan suunnittelutarvealueen rakentamisedellytysten pohjalta. Kaupunki voi tarvittaessa erikseen vielä tarkemmin rajata suunnittelutarvealueen enintään 10 vuodeksi.
Raakamaa hankitaan yleensä vapaaehtoisin kaupoin, mutta tarvittaessa lunastusmenettelyllä. Suunnitelmallinen maankäyttö edellyttää rakentamiskelpoisuuden 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 muodostuksesta ja niiden
merkitsemisestä valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin. Kaupunki laatii asemakaavan pohjalta
tonttijaot ja tontit lohkotaan kaupungin toimesta itsenäisiksi kiinteistöiksi. Kadut sekä puistoja virkistysalueet lohkotaan asemakaavan 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.

Palvelun kehittäminen
Talousarviovuosi 2020
Riittävä raakamaan varanto on ehdoton edellytys taajamarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja viihtyisyyden kehittämiselle. Raakamaan hankinnasta valtaosa sijoittui Ritavuoren
alueelle. Tavoitteena oli raakamaan hankinta etupäässä metsäisiltä alueilta ja tämä toteutui.
Ritavuoren alueen asemakaava laatiminen käynnistyi vuodan 2020 aikana.
Tonttimyyntiä vauhditettiin onnistuneella kamppanjalla. Kampanjavuorokauden aikana
tonttikauppoja tehtiin 25 kappaletta. Pitemmän tähtäimen maankäytön kehittämisen pohjaksi
laadittavana oleva keskustaajaman osayleiskaavan laadinta on käynnistynyt vuonna 2020.
Kaupungin maankäytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivistäminen ja
viihtyisyyden parantaminen kaupunkikeskustan alueella. Tämä edellyttää yleensä
asemakaavojen uudistamista, joita saatiin valmiiksi jo muutaman kohteen osalta.
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Tavoitteet
Tavoite

Toimenpiteet/tavoitetaso

Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta

Raakamaata vähintään 30 ha
keskeisiltä kasvualueilta.
Ritarinteentien asuinalueen kaavoitus
Ritavuoren uuden koulun lähialueelle.
Keskustaajaman asuin- ja työpaikkaalueen osayleiskaava
valtuustokäsittelyyn / lainvoimaiseksi.

Keskustaajaman kolmannen osayleiskaavan saattaminen valmiiksi

Toteutuma 2020
56 ha
Kaavoitus käynnissä

Kaupunkikeskustan ja pal- Asemakaavan kehittämishankkeita
velualueiden asemakaavo- laadittavana vähintään 2 kpl
jen kehittäminen
(Vanha Paukku II, Keskustan kortteli)

Kaavoitus käynnissä

Elinkeinotoimintojen edisTuotannollisia / logistisia kaavahanktäminen uusilla asemakaa- keita laadittavana vähintään 2 kpl
vahankkeilla
(Jouttirinne ja Jouttikallio)

Kaavoitus käynnissä

Tunnusluvut
TP16
Maanhankinta, ha
Maanhankinta 1000 €
Asemakaavaa ha
(uudet + muutokset)
Tonttien rekisteröinti, kpl
AO-tonttien luovutus, kpl
Muiden tonttien luovutus, kpl
Tonttien myyntitulot 1000 €

TP17

TP18

TP19

TA 2020 TOT20
33
60
56
698
900
760

24
856

90
577

59
760

28

25

51

8

35

8,62

23
8
6
512

55
9
4
941

21
12
8
463

40
10
3
849

30
15
5
450

35
27
5
520

3. Kunnallistekniset palvelut
Liikenneväylät
Palvelukuvaus
Liikenneväyliin kuuluvat kadut, katuviheralueet, kevyen liikenteen väylät ja muut kaupungin
hallussa olevat liikenneväylät sekä niihin kuuluvat sillat, valaistukset, liikennemerkit 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 keskustan alueella valaistus pidetään kytkettynä 30.4. asti. Tästä koituu lisäkustannuksia noin 10 000 €,
mutta samalla turvallisuus lisääntyy ilta-aikaan. Yöllä valaistusta rajoitetaan ydinkeskustan
muuntopiiriä lukuun ottamatta. Valaistuksen huolto hankitaan ulkoisena palveluna.
Katuvalaistuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa korostuu liikenneturvallisuuden lisääminen. Alueena on kaupunkitaajama ja kyläalueet kattavasti.
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Yksityistiet muodostavat yksityisten tiekuntien ja tienhoitokuntien erikseen ylläpitämän yleistä
tieverkkoa täydentävän itsenäisen tieverkoston. Yksityisteiden ylläpitoa avustetaan
kaupungin varoin jatkossakin.

Palvelun kehittäminen
Talousarviovuosi 2020
Merkittävin saneerauskohde oli Saarenkankaantien saneeraus. Verkoston saneerauksen yhteydessä toteutettiin katualueen rakennekerrosten rakentaminen ja kuivatus. Uudisrakentamiskohteista suurin oli Ritavuori 6 kaava-alueen infran rakentaminen. Talousarvion toteutuneet metrit ja neliöt jäävät hieman vajaiksi liikennealueiden ja kevyenliikenteen osalta. Suunnitelmien vahvistuttua alueiden määreet tarkentuivat ja näin ollen tavoitteeseen kirjattuihin
tavoitteisiin ei ylletty. Katuvalokeskusten ja -pisteiden määrää ei saavutettu. Katuvalojen rakentamista varten on laadittavana taulukko, missä katuvalojen tarvetta arvioidaan mm. liikennemäärien, koulujen ja vapaa-ajan harrastuspaikkojen antamilla kertoimilla. Talvikunnossapitoa toteutettiin samojen periaatteiden mukaisesti.
Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa.
Tavoitteet
Tavoite

Toimenpiteet/tavoitetaso

Toteutuma 2020

Kunnossapidon
kohtuullinen taso

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

On toteutunut.

Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä.

On toteutunut.

Investointitavoitteet
Tärkeimmät investoinnit

Investointiohjelman muk.

Ritavuori 6 laajennus.

Tunnusluvut
TP16

TP17

TP18

TP19

TA 2020

TOT20

772.990

788.750

794.800

809.300

825.000

817.700

40.000

40.700

41.400

42.600

45.000

43.100

338

335

334

334

334

383 *)

117

117

117

117

119

117

4.733
4.830
4.880
5.004
5.100
Katuvalopisteet
*) Kasvu johtuu siitä, että MML on määrittänyt uudelleen yksityisteiden virallisen
pituuden lakimuutoksen vaatiman järjestäytymisen yhteydessä.

5.057

Liikennealueet (m2)
Kevyenliikenteen
väylät (m)
Avustettavat yksityistiet (km)
Katuvalokeskukset
(kpl)
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4. Kunnallistekniset palvelut
Vesihuolto
Palvelukuvaus
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
jätevedenpuhdis-tamolle. Jakeluverkosto, vesisäiliöt ja paineenkorotusasemat pidetään
jatkuvassa toiminta-kunnossa (24/365).
Vesihuoltolaitoksen talousvesi hankitaan Lappavesi Oy:ltä (kaupungin osakkuusyhtiö).
Jätevesi toimitetaan Lapuan Jätevesi Oy:lle (kaupungin tytäryhtiö).
Palvelun kehittäminen
Talousarviovuosi 2020
Jakeluverkosto, vesisäiliöt ja paineenkorotusasemat on pidetty jatkuvassa toimintakunnossa (24/7/365). Toimintavarmaa vesihuoltoa on kehitetty edelleen. Jäteveden
pumppaamojen automaatio on siirtynyt uuteen nykyaikaiseen valvontaohjelmaan. Vuoden aikana on löydetty pieniä merkittäviä piilovuotoja ja yksi vakava vuoto. Ritamäen
vesitorni ja Kiviniemen paineenkorotusaseman alavesisäiliö on pesty ja desinfioitu. Kiviniemen paineenkorotusasemalle on uusittu Chemigaten pumput. Jäteveden vuotovesien määrässä ei päästy tavoitteeseen. Viemärilinjaan pääsee pintavesiä ja tätä tullaan
jatkossa selvittämään.
Valurautaisia ja asbestisementtisiä vesijohtoputkia uusiminen on aloitettu 2019 ja sitä
on jatkettu 2020 Ritamäellä (Ritamäentie, Jaakonkatu ja Piisilänkatu) n. 1650 m ja v.
2020 Saarenkankaantiellä n. 970 m. Vesitornintiellä vesitornille meneviä syöttövesijohtoja on uusittu n. 950 m ja jakeluvesijohtoa rakennettu 240 m. Jätevesiviemärisaneerauksia on tehty Saarenkankaantiellä, Jouttikalliontiellä, Petäjämäentiellä ja Liuhtarissa
savikylän alueella.
Kaupungin haja-asutusalueen jätevesiverkoston laajentaminen jatkui Hellanmaan keräilyviemärin rakentamisella ja aloitettiin Tiistenjoella Ämmälänmäen jätevesiviemäröinti. Haja-asutusalueella rakennetun viemäriverkoston piirissä olevista kiinteistöistä v.
2020 on liittynyt 31 kiinteistöä. Jäteveden toiminta-aluetta supistettiin Ojutkankaan,
Mustamaan, Hirvijoen, Kauhajärven, Rautakorven ja Lakaluoman alueilla sekä osin
Hellanmaassa. Päätös ei ole lainvoimainen hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten takia.
Terveydensuojelulain 20 §:n 3 mom. mukainen riskienarviointi on laadittu ja hyväksytty
12.12.2019. Verkostokarttoja on ylläpidetty sähköisessä muodossa.
Vesihuoltolaitos on kaupungin kirjanpidossa erillinen taseyksikkö. Taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Vesihuolto rahoitetaan asiakkailta perittävillä liittymis-, liitostyö-, perus- ja käyttömaksuilla. Maksut on peritty taksojen mukaisesti. Laitoksen rahoituslaskelma muodostui tarkasteluvuonna 2020 alijäämäiseksi.
Vesihuoltolaitos
Menot
Tulot
Toimintakate

Talousarvio
2.223.146 €
3.599.300 €
1.376.154 €

Toteutuma
2.150.972,26 €
3.495.001,68 €
1.344.029,42 €
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Vuoden 2020 liikevaihto oli 3.492 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä oli 0,853 milj. euroa.
Vesihuoltolaitoksen kassavarat olivat 31.12.2020 4,8 milj. euroa. Kassavarat vähenivät
3.289 euroa. Vuoden 2020 vesihuoltolaitoksen investoinnit olivat 1,267 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen tase oli vuoden 2020 lopussa 17,828 milj. euroa.
Tavoitteet

Tavoite

Toimenpiteet/tavoitetaso

Toteutuma 2020

Vesihuoltoverkosto jatkuvassa toimintakunnossa

Käyttökatkosten pituus enintään 6
tuntia kerrallaan
Puhdas vesi: Alle 7 % ostetun veden määrästä
Jätevesi: Alle noin 300.000 m3 /v

On toteutunut.

Vuotoveden minimointi

Tunnusluvut
Puhdas vesi
Vesijohtoverkosto (km)
Liittymien lukumäärä (kpl)
Vuotovesi (%)
Liittymismaksu (€/m³, alv 0 %)
Kulutusmaksu (€/m³, alv 0 %)
Jätevesi
Jätevesiverkosto (km)
Liittymien lukumäärä (kpl)
Vuotovesi (%)
Liittymismaksu norm.
/haja (€, alv 0 %)
Kulutusmaksu (€/m³, alv 0 %)

TP16
189

TP17

TP18

TP19

Puhdas vesi 4,9 %
Jätevesi 475.209
m3/v=40,8 %
TA 2020

TOT20

191

193

262

263

266

3.258 3.274

3.590

3.612

3.650

3.629

7,2

9,0

6,9

-

4,9

1.325 1.325

1.325

1.325

1.325

1.325

1,36

1,36

1,36

1,36

6,4
1,32
TP16

1,33
TP17

TP18

TP19

TA 2020

TOT20

253

256

282

284

287

290

3.505

3.606

3.673

3.709

3.750

3.723

51,8

42,2

31,3

35,0

*)

40,8

3.050/
4.350

3.050/
4.350

3.050/
4.350

3.050/
4.350

3.050/
4.350

3.050/
4.350

2,71

2,73

2,76

2,71

2,65

2,65

Em. hinnat eivät sisällä arvonlisäveron osuutta.

5. Kunnallistekniset palvelut
Jätehuolto
Palvelukuvaus
Kiinteistöjen jätteiden keräilyn järjestämisvastuu on kunnilla. Etelä-Pohjanmaan alueella
jätehuollon viranomaistehtävät on keskitetty kuntien yhteisestä sopimuksesta Ilmajoen
kunnan jätelautakunnalle, jossa on alueen kuntien edustajia jäseninä. Käytännön
toteutuksessa alueen kunnat ovat yhdistäneet voimavaransa perustamalla Lakeuden Etappi
Oy:n, joka kuntien puolesta huolehtii jätteiden keräilystä. Keräilyn kilpailuttamisesta ja
käsittelystä (ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus). Lapuan kaupunki huolehtii vanhan käytöstä poistetun kaatopaikan jälkihoidosta.
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Palvelun kehittäminen
Talousarviovuosi 2020
Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana.

6. Kunnallistekniset palvelut
Viheraluepalvelut (siirtynyt kunnallisteknisen osaston yhteyteen kesällä 2020)
Palvelukuvaus
Puistot ja viheralueet, katuviheralueet, kaupungin kiinteistöjen pihat ja kaupungin omistamat
vesistöalueet sekä eräät erityisalueet suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään viherlaitoksen toimesta.
Osa puistoista on leikkipuistoja, joihin on asennettu leikkivälineitä. Lisäksi koulujen ja kaupungin omistamien päiväkotien pihoissa on asennettuja leikki- ja kuntoiluvälineitä sekä
muuta kalustoa. Kaikki ulkoleikki- ja liikuntapaikat hoidetaan huolellisesti EU-lainsäädännön
asettaman standardin mukaisesti, noudattaen siinä tarkoin määriteltyjä turvallisuusnormeja.
Erityisalueita, kuten vuokravene- ja asuntovaunualueita, uimarantoja, jokirantalaitureita, matopesupaikkaa, ja puutarhapalstoja hoidetaan kullekin kohteelle annetun hoitoluokituksen tai
kohteen ominaistarpeen mukaan. Hirvijärveltä on vuokrattavissa asuntovaunupaikkoja ja rakennusluvan edellyttäviä siirrettävien sokkelittomien loma-asuntojen paikkoja sekä venepaikkoja.
Tärkeä erityiskohde on Jokilaakson matkailupuutarha, joka on merkittävä osa kaupungin palvelurakennetta sekä yksi kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaja. Vuosittain siellä vierailee
kaupunkilaisten lisäksi huomattava määrä matkailijoita. Alueella järjestettävät puutarhamessut tulevat olemaan jatkossakin merkittävä matkailullinen vetovoimatekijä. Järviseudun ammatti-instituutin järjestämä puutarhaopetuksen Jokilaakson matkailupuutarhan tiloissa on ollut suosittu alan opiskelijoiden keskuudessa. Se on kannustanut myös viherlaitoksen henkilöstöä tutkinnon suorittamiseen.
Kaupungin omistamat uimarannat sijaitsevat Saarenkankaalla, Hirvijärvellä ja Kauhajärvellä.
Uimarantoja ylläpidetään yleisille uimarannoille annettuja lakisääteisiä velvoitteita noudattaen.
Metsien hoito käsittää kaupungin omistamien talousmetsien hoidon, lannoitukset, ojitukset,
metsätiestön ja puutavaran hakkuun. Metsien hoitopalvelut on hankittu ulkoisena palveluna
Metsähoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaalta pitkäaikaisen yhteistyön muodossa. Metsänhoidon
vastuut on hallintosääntöpäivityksen yhteydessä siirretty maankäyttöinsinöörille.
Palvelun kehittäminen
Talousarviovuosi 2020
Viherlaitoksen kunnossapidon työmaatukikohta on vanhan emäntäkoulun tiloissa, koneiden
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 keskusvaraston peltihallissa sekä
Honkimetsän varikolla. P13 varastorakennuksen tuleva purku aiheuttaa välittömän varastotilojen ja koneiden pesutilan tarpeen. Tilojen puutteen vuoksi viherlaitoksen kalusto sekä säilytystilat ja henkilöstö on hajautettu moneen paikkaan ja viherlaitokselta puuttuvat soveltuvat
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tilat kalusteiden yms. kunnossapitoon ja korjaamiseen. Taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi toiminnan vaatimien tilojen pysyvä järjestely ydinkeskustan alueelle on ollut jo vuosia
keskeinen tavoite viherpalvelujen kannalta.
Henkilöstön palkkaamisen osalta jatketaan samoilla linjauksilla. Useiden lähivuosina rakennettujen katuviheralueiden sekä puistoalueiden rakentamisen myötä hoidettavat alueet ovat
lisääntyneet useita hehtaareja. Tämä aiheuttaa painetta henkilöstön lisäämiseen ja tulisi huomioida talousarviossa lisääntyneinä palkkamenoina ja konekustannuksina. Koneiden käyttöä
hoidon välineinä pyritään lisäämään. Vakituisen ympärivuotisen puutarhurin palkkaaminen
vähentäisi kasvukaudelle jäävän työn paineita. Uusien puistojen rakentamista tehdään harkiten ja keskitytään vanhojen puistojen kunnostukseen. Kunnostamisella pyritään yksinkertaistamaan alueiden hoitoa ja valaistuksen uudistamisella saamaan aikaan energian säästöä.
Asukkaille tuodaan tietoa kaupungin viheralueiden hoidosta ja rakentamisesta internet ja
facebook-sivujen kautta. Jokilaakson matkailullista imagoa pyritään edelleen kohottamaan
Tavoitteet
Tavoite

Toimenpiteet/tavoitetaso

Toteutuma 2020

Viheralueiden hyvä hoidon taso

Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla

Alueet hoidettu vähintään
hoitoluokituksen mukaan

Kaupunkilaisten osallistaminen alueiden suunnitteluun

Osallistamistilaisuuksien järjestäminen

Koulujen suunnitteluun osallistettu oppilaat ja opettajat.
Puukkopuiston suunnitteluun
osallistettu asukkaita

Päiväkotien ja koulujen
leikkialueiden turvallisuuden lisääminen

Leikkikenttien saattaminen EUnormien mukaisiksi

Kissankellon pihan kunnostaminen.

Toiminnan tehostaminen

Pysyvien, riittävän kokoisten ja
sijainniltaan sopivien toimitilojen
löytäminen.

kunnostettavia 18 / 70
Tutustuttu myytävään kiinteistöön.
Yksi työnjohtaja vakinaistettu

Vakituisen ammattihenkilön
palkkaus.
Vanhojen puistojen peruskorjaus hoitotöiden
helpottamiseksi
Puistovalaisimien uusiminen (energian
säästö)

Vieraslajien torjunta

Käytävien ja istutusten uusiminen
Hämärä- ja himmennys
led-valojen asennus

Kartoitus ja torjuntatyöt

Katualueiden istutuksia uusittu. Puukkopuiston kunnostus.
Torin, Laurilanpuiston ja Jokilaakson valaisimia uusittu.
Terveyskeskuksen ja Liuhtarin sairaalan valaistuksia uusittu
Vieraslajeja poistettu katualueilta ja vanhalta kompostipaikalta. Kaupunkilaisille tehty
tiedotustauluja
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Tunnusluvut
TP16
Rakennetut puistot (A1,A2,A3) valtakunnallisen hoito-luokituk-sen mukaisessa kunnossa; ha (kpl)
Muut yleiset alueet, ha
Rakennetut katuviheralueet ha
Piha-alueet, ha
Puistometsät, ha
Kiinteistöjen leikkikentät, kpl
Puisto- ja uimarantaleikkikentät
Jokilaakson matkailupuutarha ja
kouluympäristö, ha
Rantalaiturit, kpl
Metsähakkuut, k-m3
Näkö- ja lintutornit, kpl
Puutarhapalstat, kpl
Hirvijärven virkistysalue:
asuntovaunupaikkoja kpl
(venepaikkoja + laituripaikkoja kpl)
Lapuanjoen venepaikkoja
Uimarannat, kpl
Lapuanjoen suihkulähde, kpl
Skeittipaikka ha (kpl)
Liikennepuisto ha (kpl)

TP17

TP18 *)

TA
2020

TP19

TOT20

63
(100)

66 (103)

60
(103)

60
(105)

63
(106)

62
(106)

30
39
59
51
29
34

31
41
59
51
32
32

25
42
30
57
31
33

23
42
32
58
32
35

27
47
33
59
34
36

30
50
36
59
34
36

2

2

2

2

2

2

16
6 974
3
7

15
3.180
3
8

15
4.761
3
5

15
3.348
3
5

14
5.000
3
5

14
4.010
3
5

31
(82+12)

31
(82+12)

31
(82+12)

31
(75+12)

31
(75+12)

31
(75+12)

8
3(+3)
0,1 (1)
0,7 (1)

8
2(+2)
0,1 (1)
0,7 (1)

2
1
0,1
0,7

2
1
0,1
0,7

3
1
0,1
0,7

2
1
0,1
0,7

*) ero edellisiin vuosiin verrattuna johtuu muutoksista hoitolukituksessa

7. Rakentamis- ja tilapalvelut (ent. asunto- ja tilapalvelu)
Palvelukuvaus
Toimitilat, muut rakennetut tilat ja piha-alueet
Kaupungilla on toimitiloja asunto- ja tilapalvelun kiinteistönhoidossa palvelukeskuksittain seuraavasti jaoteltuna: Hallintokeskus 12 kpl, Perusturvakeskus 20 kpl,
Sivistyskeskus 47 kpl, Tekninen keskus 20 kpl sekä Teorantie 3:n ja Sahankartanon
kerrostalot. Väistötiloiksi on vuokrattuna lisäksi tilapäisiä moduulikoulua Ritamäelle (1
kpl) ja Liuhtariin (2 kpl). Ritamäen moduulikoulujen vuokrasopimus päättyi 1.6.2020 ja
vuokranantaja siirsi ne pois. Kiinteistöjen hoitoon kuuluu kiinteistönhuolto LVIAlaitteistoineen, rakennusautomaatio, piha-alueiden hoito, normaali jätehuolto ja
kunnossapitoon liittyvät korjaukset. Energialähteinä kiinteistöissä käytetään aurinko-,
maa-, alue- ja kaukolämpöä sekä vähäisessä määrin öljyä ja sähköä. Lapuan energian
huolehtiman alue- ja kaukolämmön energialähteistä kotimaisten biopolttoaineiden
osuus lähentelee 100 %. Kiinteistöjen energiat on kilpailutettu sähkön ja öljyn osalta.
Tilat ylläpidetään jatkuvassa toimintakunnossa (24/365). Asunto- ja tilapalvelu huolehtii
kiinteistön omistajan velvoitteista ja siitä näkökulmasta arvioi ylläpidon tasoa sekä
kunnossapidon ja peruskorjausten tarvetta.
Kukin palvelukeskus on omien toimitilojensa haltija. Haltija on oikeutettu luovuttamaan
tiloja tilapäisesti kolmannen osapuolen muuhunkin kuin oman toimialansa mukaiseen
käyttöön ja kantamaan käytöstä vuokraa tai käyttökorvausta (esim. iltakäytöt).
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Palvelukeskusten käyttöön on vuokrattuna yksittäisiä huoneistoja esim. kiinteistöyhtiöiltä. Kukin palvelukeskus huolehtii näiden tilojen kuluista. Teollisuus- ja yritystilat
sekä elinkeinon harjoittamiseen tarkoitetut tilat on vuokrattu yrityksille Yrityskeskuksen
toimesta.
Asunnot, julkinen asuntorahoitus sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt
Pääosa kaupungin omistamasta asuntokannasta on kaupungin määräysvallassa olevien aravarahoituksella rakennettujen kaupungin tytäryhtiöiden omistuksessa. Kaupunginhallitus ohjaa yhtiöiden toimintaa esim. asettamiensa hallituskokoonpanojen ja toimitusjohtajan kautta. Yhtiöt ovat edelleen pääosin aravalainsäädännön mukaisten rajoitusten alaisia. Ylläpito hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi vapaarahoitteisia
osakeasuntoja on 20 kpl sekä muutamia asuinrakennuksia, joissa asuntoja on 5 kpl.
Kaupungin suoraan omistamat aravavuokra-asunnot (Sahankartano; 18 asuntoa ja
Teorantie 3; 28 asuntoa) myytiin Kotiasunnoille 1.8.2020 alkaen.

Palvelun kehittäminen
Talousarviovuosi 2020
Asunto- ja tilapalvelu sekä rakennusosasto yhdistyivät 1.6.2020 alkaen. Yhdistymisellä
saavutetaan joustavampi resurssien käyttö ja saadaan laajempi asiantuntemus hankkeiden läpivientiin.
Tilojen tehokas käyttö on keskeisessä asemassa toimitilojen kokonaiskustannusten
minimoinnissa. Rakennuksista, jotka eivät tue kaupungin strategiaa luovutaan. Ritamäen vanha koulu jätettiin kylmilleen uuden koulun valmistuttua.
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 allekirjoittama energiatehokkuussopimus. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on, että
päätöksenteossa ja hankinnoissa otetaan huomioon energiatehokkuus. Hankinnat ja
huoltosopimukset on kilpailutettu huomioiden kokonaisedullisuus ja energiansäästösopimus. Lapuan kaupunki saavutti vuoden 2025 energiatehokkuussopimuksen tavoitteen energian säästön osalta jo vuonna 2020. Energiatehokkuussopimukseen liittyjä
on sitoutunut energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen. Työ energiasäästön ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämisen osalta jatkuu rakennus- ja tilapalvelun toiminnassa ja hankinnoissa.
Hankinnat ja huoltosopimukset on kilpailutettu huomioiden kokonaisedullisuus ja energiansäästösopimus.
Kaupungin omistamat toimitilat on ylläpidetty jatkuvassa toimintakunnossa (24/365).
Rakennusten ikääntyessä hoidon ja huollon merkitys lisääntyy. Peruskorjausinvestoinneilla on pyritty rakennusten käyttöikää pidentämään ja olosuhteita parantamaan. Huollot aikataulutetaan ja seurataan Granlund Manager- kiinteistöhuolto järjestelmän avulla.
Kaupungin kiinteistöjen sisäilman laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota. Käyttäjien
huomioihin on reagoitu nopeasti. Kuntokartoituksia ja -tutkimuksia on tehty tarpeen mukaan. Koneellisten ilmanvaihtojen säätöjä ja käyntiaikoja on tarkistettu vaihtamaan tarvittava ilmamäärä oikeilla painesuhteilla ottaen huomioon rakenteet. Suodattimet vaihdetaan ja ilmanvaihtolaitteet ja kanavat nuohotaan säännöllisesti. Sisäilmaolosuhteet
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ovat olleet hyvät kaupungin kiinteistöissä vuonna 2020. Korona pandemian vuoksi on
kiinnitetty erityistä huomiota ilmanvaihdon moitteettomaan toimintaan.
Rakennus- ja tilapalvelun peruskorjausinvestoinnit kohdistuivat turvallisuuden ja terveellisyyden parantamiseen, esteettömyyteen sekä sadevesi-, salaoja- ja viemärijärjestelmien korjauksiin ja uusimisiin. Yläkoululla uusittiin käytävien valot ledeille ja vaihdettiin ulko-ovet energiaa säästäviksi. Turvallisuutta parannettiin palo-ovien uusimisella.
Tiistenjoen koulun toisen puolen pohjaviemäri uusittiin, keittiön lattiapinnat uusittiin ja
tehtiin wc/sosiaalitila toiseen paikkaan elintarviketurvallisuuden vuoksi. Terveyskeskuksen vieressä oleva kiinteistö rauhanpolku 2 otettiin pienillä muutostöillä koronatestaus
paikaksi. Tilaan saneerattiin myös perusturvan toimistotiloja. Uimahalli-urheilutalolle
tehtiin kuntotutkimus allasrakenteista ja esteettömyyskartoitus hankesuunnittelun pohjaksi. Vanhan Paukun konserttikatos ”laskeutuva perhonen” kangas uusittiin ja tukirakenteet huollettiin. Lyijylankaosaston ampumatunnelin sähköt uusittiin ja sukitettiin pohjaviemäriä. Hammashoitolaan uusittiin ilmanvaihtokone energiaa säästäväksi jäähdytyksellä, hoitohuoneita remontoitiin ja rakennettiin autoklaavitilat. Terveyskeskukseen
tehtiin olosuhdeparannuksia. Hopearinteen palvelukeskukseen uusitiin lukot. Kaupungintaloon teetettiin kuntoarvio.
Irtaimiston hankinta ja huolto sekä siirrot kuuluvat kunkin palvelukeskuksen omaan
toimintaa, mutta tarvittaessa muutoissa autetaan.
Tavoitteet
Tavoite

Toimenpiteet/tavoitetaso

Toteutuma 2020

Kiinteistöjen edulliset käyttökustannukset

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

Arava- ja vapaa-rahoitteiset asunnot

79 % vuokraustaso

2,85
88

Tunnusluvut
Käyttökustannukset (€/m²/kk) alv 0 %
(ilman siivousta)
Hallinto 1 (kivirak.)
54 780
Hallinto 2 (puurak.)
14 734
Vapaa-ajanrakennukset 13 370
Asuinrakennukset
7 546
Tuotantorakennukset
6 045
Muut kiint. (osakkeet)
1 657
Yhteensä
98 132

TP16
2,7
3,2
2,3
2,9
1,7
3,4
2,7

TP17
2,6
3,3
2,4
2,3
1,7
3,5
2,6

TP18
2,8
3,7
2,5
2,4
1,7
3,7
2,7

TP19
2,8
3,8
2,9
1,4
1,9
5,4
2,8

TA 2020

3,05

TOT20

2,85

Vuokra-asuntokanta
TP16 TP17 TP18 TP19 TA 2020 TOT20
Kaupungin yhtiöiden arava-asuntoja
586
586
0
0
0
0
Suoraan omistettuja arava-asuntoja
46
46
46
*)
0 *)
0*)
Koulujen asuntoja
8
4
2
2
2
2
Kaupungin omistamia osakehuoneistoja
22
20
20
20
20
20/0 *)
vapaarahoitteiset vuokra-asunnot
8
8
3
3
3
3/0 *)
kaupungin vuokra-asuntokanta yhteensä
670
664
71
71
71
71/2 *)
Vuokra-asuntojen asukkaiden vaihtuvuus
130
185
15
15
15
15
Vuokra-asuntojen käyttöaste (%)
80
78
70
88
79
84
*) myyty Lapuan Kotiasunnot Oy:lle 1.8.2020 alkaen
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8. Talonrakennus (osaksi rakentamis- ja tilapalvelua 1.6.2020)
Palvelukuvaus
Rakennushanke käynnistyy tarveselvitysvaiheesta, jolloin arvioidaan hankkeen tarvetta, edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Tarveselvityksen jälkeen tehdään hankesuunnittelupäätös.
Hankesuunnitteluvaiheessa arvioidaan tarkasti hankkeen toteuttamistarpeet, mahdollisuudet ja toteuttamistapojen vaihtoehdot sekä niiden kustannukset.
Tarveselvityksen päälaadintavastuu on asianomaisella hallintokunnalla, jolle annetaan
tarvittavaa asiantuntija-apua. Hankesuunnitelma tehdään rakentamis- ja tilapalvelun
toimesta yhteistyössä tilaa käyttävien tahojen kanssa osallistaen.
Hankesuunnitelman pohjalta valmistellaan urakkamuoto ja kilpailutetaan sen mukaisesti suunnittelu.
Hyväksyttyjen suunnitelmien ja urakka-asiakirjojen jälkeen käynnistetään rakentamisprosessi, johon sisältyy urakkatarjousten pyytäminen, tarjousten käsittely, urakoitsijoiden valinta, sekä itse rakentaminen. Rakentamisen jälkeen huolehditaan vastaanoton
ja takuuajan velvoitteista.

Palvelun kehittäminen
Talousarviovuosi 2020
Vuonna 2020 oli käynnissä kaksi isoa rakennusinvestointikohdetta: Ritavuoren ja Liuhtarin kouluhankkeet. Molemmat kohteet valmistuivat määräajassa KVR urakoiden
osalta. Hankkeet pysyivät hyvin asetetussa kustannusraamissa. Pihatöitä jatketaan
Liuhtarin koululla kesällä 2021.
Ritavuoren koulu alkoi syyslukukauden 2020 alussa. Liuhtarin koulun suunniteltu
aloitus 8.2.2021.
Tavoitteet
Tärkeimmät investoinnit,
tavoite
Liuhtarin alakoulun uudisrakennus (sis. erityiskoulu)
Ritavuoren alakoulun uudisrakennus (sis. keskuskeittiö)

Muut investoinnit

Toimenpiteet/tavoitetaso

Toteutuma 2020

Rakentaminen 2019 - 2020

vast.otto 27.11.2020

Rakentaminen 2019 - 2020

vast.otto 17.6.2020

Investointiohjelman muk.

Koronan vuoksi terveyskeskuksen vuodeosaston wc remontti siirrettiin vuodelle 2021.
Muilta osin toteutunut investointiohjelman mukaisesti

Tunnusluvut
TP16

TP17

TP18

TP19

TA 2020

TOT20

Talonrakennusinv. milj. € 1,98
2,97 8,37
13,53
11,44
8,51 *
*menot: 9,31 milj.€, tulot 0,79 milj.€ (myynnit Lapuan Kotiasunnot Oy:lle ja
Lapuan Kehitys Oy:lle)
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9. Pelastuspalvelut varautuminen ja väestönsuojelu
Palvelukuvaus
Pelastuslaitos
Pelastuspalvelut tuotetaan pelastuslain ja kuntien välisen sopimuksen perusteella
Seinäjoen kaupungin toimesta (Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos).
Viranomaisvastuusta, muista lakimääräisistä velvoitteista ja pelastuslaitoksen
ohjaamisesta huolehtii Etelä-Pohjanmaan kuntien yhteinen johtokunta, joka toimii
Seinäjoen kaupungin organisaatiossa.
Varautuminen ja väestönsuojelu
Kukin palvelukeskus vastaa omasta varautumisestaan erityistilanteiden ja poikkeusolojen varalle. Tekninen keskus koordinoi Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen ja
kaupungin yhteistyötä.

Palvelun kehittäminen
Talousarviovuosi 2020
Tiukan talouden ylläpitäminen. Tekninen lautakunta antoi lausunnon palvelutasopäätöksestä.
Tunnusluvut
TP16
Aluepelastus1.234.680
laitos, Lapuan *
maksuosuus, €

TP17

TP18

1.195.867 1.291.147
**
***

TP19

TA 2020

TOT20

1.319.225
****

1.273.502

1.407.354
*****

*=sis. palautuksen vuodelta 2015 (64.320 €)
**= sis. palautuksen vuodelta 2016 (108.233 €)
***= sis. palautuksen vuodelta 2017 (44.849 €)
****=sis. palautuksen vuodelta 2018 (36.679 €)
*****=sis. palautuksen vuodelta 2019 (5.541€)

10. Ruoka- ja puhtauspalvelut (siirtynyt tekniseen keskukseen 1.1.2020
hallintokeskuksesta)
Palvelukuvaus
Ruokapalvelut vastaavat kaupungin yksiköiden ruokapalveluista sekä tuottavat ateriapalveluja myös kotipalvelun asiakkaille. Tuotanto koostuu kahdesta keskuskeittiöstä,
kuudesta valmistuskeittiöstä sekä jakelukeittiöistä. Ruokapalvelut tarjoavat myös ravitsemuskasvatusta ja -ohjausta asiakasryhmille.
Puhtauspalvelut vastaavat kaupungin omien toimintojen käytössä olevien yksiköiden
puhtaanapitopalveluista. Palvelua tuotetaan lähes 50 kiinteistössä, joiden pinta-ala on
noin 65 000 m3.
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Palvelun kehittäminen
Talousarviovuosi 2020
Ruokapalvelujen suunnittelussa on seurattu alan kehitystä. Jossain määrin on voitu ottaa käyttöön uusia ruoanvalmistuksen tuotantotapoja, tämä työ jatkuu. Samoin jatkuu
työ logistiikan tehostamisen suhteen ja työ palvelukeittiömallin jalkauttamiseksi jakelukeittiöihin. Tuotantotapojen muutostyötä sekä ja logistiikan kehittämistyötä hankaloitti
koronasta johtuvat poikkeusolot, etäkoulu, ym. asiaan liittyvät toimet. Tavoitteisiin ei
ylletty poikkeusoloista johtuvista syistä.
Ruokahävikkihankkeen (Wasteless) toimenpiteinä on tehty kenttätutkimusta useissa
kohteissa, saadut tulokset raportoitu hankekumppanille, Vaasan yliopiston tutkimusryhmälle digitaalisen ennustemallin kehittämistä varten, malli tulossa koekäyttöön. Jamix ohjelmistoa on hyödynnetty ruokapalvelujen kustannusseurannan välineenä sekä myös
hävikin mittauksen välineenä.
Siivouspalveluiden tuottaminen toteutetaan siivousmitoitusten pohjalta. Uusien koulukiinteistöjen tehokkuus/m2 on todettu huomattavasti alhaisemmaksi aikaisempaan verrattuna, sillä uudet lattiamateriaalit, kalustetiheys ja uudet oppimisympäristöt lisäävät
siivoustyöhön tarvittavaa työaikaa. Vuonna 2020 on aloitettu Ritavuoren koulun puhtauspalvelu, alustavat suunnitelmat on tehty Liuhtarin koulua varten. Puhtauspalveluiden suunnittelussa on huomioitu alan kehitys, uusien välineiden ja koneiden tuottamat
ratkaisut, mutta haastetta lisää henkilöstön saatavuus/ pula ammattitaitoisista työntekijöistä, mistä johtuen kaikkia avoimia toimia ei ole heti saatu täytettyä.
Henkilöstöresursseja on käytetty tehokkaasti ja joustavasti oman organisaation sisällä,
eri kohteiden välillä, mutta myös eri hallintokuntien välillä viime aikoina äkillisesti muuttuneissa tilanteissa. Vapautuneiden toimien täytössä on huomioitu olemassa olevan
henkilöstön osaaminen/siirtohalukkuus.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Tavoite
Ruokahävikin vähentäminen, tuotanto ja lautasjäte
Tuotannon tehostamistyö

Uusien valmistusmenetelmien käyttöön: kylmä- ja
komponenttivalmistus,
reseptiikka
Joukkoruokailun varautumissuunnitelma ajan tasalle
Ruokatuotannon eriyttäminen sote-asiakkaat /
varhaiskasvatus ja koulut

Tehdyt toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi
Wasteless-hanke, kenttätutkimus
ja digiäly, tavoite miinus 20 %
Uusien ruoanvalmistustapojen
testaaminen ja käyttöönotto, puolivalmisteiden käyttö / Alanurmo ja
keskuskoulu
Restonomiopiskelija harjoittelujaksolle, reseptiikan kehittäminen ja
sen testaus keskuskeittiö sekä
palvelukeittiöt keskuskoulu ja
Alanurmo, tuotantotavan muutos
Varmuusvaraston siirto Ritavuorelle, suunnitelman päivitys sen
mukaiseksi
Tuotannon siirto: Hopearinne
tuottaa sote-asiakkaiden ateriapalvelut, Ritavuoren koululle
siirtyvä keskuskeittiö varhaiskas-

Toteutuma
Ruokahävikin määrän vähennys 17 % (yläkoulu)
Jossain määrin pystytty ottamaan käyttöön, mutta työ
jatkuu
Restonomiopiskelijan kehittämät reseptit testattiin ja
osittainen siirtyminen palvelukeittiömalliin toteutui
Varmuusvarasto siirretty Ritavuorelle, suunnitelman
päivitys aloitettu.
Tuotannon siirto toteutettu.
Tässä yhteydessä yksi keittäjän toimi siirtyi Hopearinteen keittiöltä Ritavuoren
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vatuksen ja koulujen ateriapalvelut. Tehdään tarpeelliset muutokset henkilöstön sijoittamisessa,
samoin esimiesten tehtävien suhteen.
Siivouksen työmäärien laskenta ja
työsuunnitelmien laatiminen

keittiölle. Esimiestehtävien
järjestely vaiheessa.

Ritavuoren koulun työmäärälaskenta ja työsuunnittelu
tehty. Liuhtarin koulun alustava suunnittelutyä on tehty.
Kissankellon työmäärälaskenta on tehty nykyisen toteuman mukaisesti.

Tunnusluvut
TP16 TP17 TP18
Hopearinteen keittiön kaikki suoritemäärät (aamupalasta iltapalaan)
- keittiön pelkkien lounaiden
suoritemäärät
- keittiön tuottamat lounasannokset/ arkipäivänä
Kissankellon päiväkodin keittiön
kaikki suoritemäärät
- keittiön tuottamat annokset/ arkipäivä
Liuhtarin keskuskeittiö, annosmäärä/vuosi
-pelkät lounaat
- annokset/toimintapäivä
Muut koulujen keittiöt, annosmäärä/vuosi
- annokset/toimintapäivä (190 pv/v)
Puhtaana pidettävä pinta-ala
Siivottavia kiinteistöjä

TP19

TA 2020

TOT20

367 593

360 000

312 000

327 756

174 143

178 600

143 240

114 990

523

480

370

370

62 440

67 000

63 000

45 185

150

155

135

120

306 219

299 000

337 000

260 740

262 065
1 531

275 500

270 600
1 400

244 731
1408

166 723

162 830

162 000

104 068

877

857

707

64 940

61 150

48

47

850
syksy
65 072
48

65 072
48
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7.1.7 Ympäristölautakunta
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät
TP 2019
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Toimintatuotot/Tulot

119
85 969
86 088

Valmistus Omaan Käyttöön

10 735

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen Ostot
Aineet, Tarvikkeet Ja Tavarat
Vuokrat
Muut Toimintakulut
Toimintakulut
Toimintakate

Alkuperäinen Talousarvio
talousarvio
muutos

105 700
105 700

-228 620
-28 075
-3 738

-242 735
-54 055
-5 485

-5 473
-265 907
-169 085

-5 425
-307 700
-202 000

-1 200

-23 300
-24 500
-24 500

Muutettu
talousarvio Toteutuma Poikkeama Käyttö%

0
105 700
105 700

606
116 660
117 266

-606
-10 960
-11 566

0

5 810

-5 810

-243 935
-54 055
-5 485
-23 300
-5 425
-332 200
-226 500

-230 362
-50 069
-1 422
-23 346
-4 244
-309 443
-186 367

-13 573
-3 986
-4 063
46
-1 181
-22 757
-40 133

110,4 %
110,9 %

94,4 %
92,6 %
25,9 %
100,2 %
78,2 %
93,1 %
82,3 %

Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunnan puheenjohtajana on toiminut Juha Kattelus, varapuheenjohtajana Sirpa Vieri sekä jäseninä Kari Hakomäki, Juha-Matti Näykki, Jaana Tuuri, Anja
Knuuttila, Arto Ylitalo, Pirjo Tanninen ja Alpo Kankaanpää. Kaupunginhallituksen
edustajana on toiminut Sini Syrjälä (varalla Paavo Lakaniemi).
Ympäristölautakunta on kunnan ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomainen.
Lisäksi lautakunnalla on mm. jätelain valvonnan, maa-aineslain ja vesilain
mukaisia tehtäviä. Ympäristölautakunta on vuonna 2020 kokoontunut 7 kertaa, joista
on kirjoitettu yhteensä 111 pykälää.
Tilivelvolliset viranhaltijat: johtava rakennustarkastaja Antti Pihlaja ja ympäristöinsinööri Mirva Korpi.

1. Rakennusvalvonta
Palvelukuvaus
Rakentamisesta ja maankäytöstä annetun lain mukaan kunnan on huolehdittava mm.
rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Näistä tehtävistä huolehtii
kunnan rakennusvalvontaviranomainen, ympäristölautakunta.
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista,
huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä
osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten
kuin siitä säädellään.
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa
rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä
maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Lisäksi on
huolehdittava myös kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja
neuvonnasta.
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Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Lainsäädännön ja asetuksien muutoksia seurattiin. Vuonna 2020 ei tullut maankäyttöja rakennuslakiin sellaisia muutoksia, jotka olisivat vaatineet päätösvallan delegointia.
Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi toteutettiin lupapiste.fi-palvelua käyttäen.
Vuoden 2020 rakentamista koskevista luvista yli 80 prosenttia käsiteltiin sähköisesti
lupapiste.fi -palvelua käyttäen.
Rakentamisen ohjaamiseen ja neuvontaan haettiin vuodelle 2020 määrä-rahaa,
mutta sitä ei saatu. Rakennusvalvonnan resurssit keskitettiin rakennusvalvonnan
näkökulmasta tärkeimpiin tehtäviin, joita olivat rakentamista koskeva luvitus ja
rakennustyön valvonta.
Tavoitteet
Tavoite

Toimenpiteet/tavoitetaso

Toteutuma 2020

Rakennusluvan käsittelyaika

1 kk hakemuksen jättämisestä (naapurin
kuuleminen 14 vrk)

Tavoite toteutunut

Rakennustyön valvonta

Rakennustöiden etenemistä seurataan ja
rakennusvaiheiden katselmukset
suoritetaan ajallaan.

Tavoite toteutunut

Rakennustyön vaiheen
toteaminen määrä-aikaan
mennessä aloittamattomille
ja keskeneräisille rakennushankkeille

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

Tavoite toteutunut

Vaikuttaa rakennuksen ja
rakennetun ympäristön
kunnossapitoon

Rakennetun ympäristön valvontaa
suoritetaan vuosittain pidettävällä
kevätkatselmuksella. Kevätkatselmukset
suunnataan keskustan ja
pääliikenneväylien alueelle.

Tavoite ei toteutunut
Kevätkatselmusta ei
pidetty koronaepidemian takia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen
Sisäisen valvonnan tarkastus on tehty eikä tarkastuksessa havaittu sisäisiä riskejä.
Tunnusluvut
Tp 2016
Rakennusvalvonta-asioiden käsittely
ympäristölautakunnassa

Tp 2017

Tp 2018

Tp 2019

Tot 2020

54

40

30

30

38

Myönnetyt luvat

178

225

296

248

274

Valmistuneet rakennukset

227

314

181

168

115

65

85

20

91

41

Katselmukset

800

1000

1000

900

900

Viranhaltijapäätökset

354

467

523

416

383

Valmistuneet asuinhuoneistot
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2. Ympäristönsuojelu
Palvelukuvaus
Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja
muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille
terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät ympäristönsuojelun valvomiseksi
ja edistämiseksi kunnassa on määritelty kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on huolehtia sen hoidettaviksi
laissa tai lain nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa ja päätöksissä säädetyistä
tai määrätyistä tehtävistä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on säädetty tai
määrätty tehtäviä ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain, vesihuoltolain, maastoliikennelain, maa-aineslain, luonnonsuojelulain ja vesiliikennelain nojalla.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, ympäristön tilan seurannasta sekä ympäristönsuojelua 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 ympäristönsuojeluasiassa.
Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen
Ympäristönsuojelussa painopisteenä vuonna 2020 on ollut jätevesiä koskevat asiat.
Jätevesiä koskevat asiat ovat edellyttäneet erilaisten selvitysten laatimista kiinteistöjen
tilanteesta. Lisäksi on panostettu neuvontaan. Toiminnassa on priorisoitu sellaisten
hakemusten ja ilmoitusten käsittely, joita tarvitaan toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen. Ympäristönsuojelulain mukainen valvontaohjelma on laadittu, mutta koronan
takia ympäristöministeriö ohjeisti valvonnan keskittämistä ainoastaan välttämättömiin
tarkastuksiin, joten valvontaohjelman mukaiset valvonnat eivät toteutuneet vuonna
2020.
Lapuan kaupungin ympäristöosasto on koordinoinut KESTÄVÄ-ilmastoyhteistyötä, jota
tehdään yhteistyössä Alavuden kaupungin, Kuortaneen kunnan ja Kurikan kaupungin
kanssa. Hankkeen kuntakohtaiset energiansäästötiimit edistävät kuntien energiansäästötoimenpiteitä, huolehtivat kuntia koskevien tavoitteiden saavuttamisesta ja
tekevät esityksiä toimenpiteistä. Lapuan kaupunki on sitoutunut energiantehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2017 - 2025. Vuonna 2020 haettiin rahoitusta ympäristöministeriöstä ja ympäristöministeriön rahoittama hanke käynnistyi elokuussa 2020.
Vuonna 2020 toimin-nalle haettiin rahoitusta myös EU:n LIFE-ohjelmasta. Lisäksi
kuntajohtajat aloittivat yhteistyön hankekuntien kesken vuonna 2020 ilmastofoorumissa
ja ympäristön-suojelusta valmistellaan ja osallistutaan ilmastofoorumin toimintaan.
Ympäristönsuojelusta on osallistuttu vuonna 2020 Lapuanjoen ja Kyrönjoen neuvottelukunnan toimintaa sekä Lapuanjoki-työryhmän toimintaan. Ympäristönsuojelu edustaa
Lapuan kaupunkia Pohjanmaan Vesi ja Ympäristö ry:ssä. Ympäristöinsinööri kutsuttiin
mukaan Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman työpajaan ryhmään ilmastonmuutoksen
hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Lisäksi yhteistyötä tehdään alueellisesti Etelä- ja Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa
yhteisten käytäntöjen luomiseksi. Lakeuden Etappi Oy:n ja Lakeuden jätelautakunnan
kanssa tehdään yhteistyötä jätelain mukaisissa asioissa ja lisäksi Lakeuden Etappi Oy
osallistuu säännöllisesti energiansäästötiimin kokouksiin.
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Tavoitteet
Tavoite

Toimenpiteet/tavoitetaso

Toteutuma 2020

Ympäristöluvan
käsittelyaika

3 kk hakemuksen jättämisestä
(nähtävillä 30 vrk)

Ei vireillä ympäristölupia, lainsäädäntö muuttanut päätösten nimiä.

Maa-ainesluvan
käsittelyaika

3 kk hakemuksen jättämisestä
(nähtävillä 30 vrk)

Telakallion lupahakemus
käsittelyaika yli 3 kk

Ympäristölupavelvollisen
toiminnan valvonnan
tehostaminen

Laitosten valvonta valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti

Valvontasuunnitelma ja -ohjelma
hyväksytty

KESTÄVÄ-ilmastohankkeen toteuttaminen
(Alavus, Kuortane,
Kurikka ja Lapua)

Säästötoimenpiteiden toteuttaminen, energiansäästötiimien
toiminnan jatkaminen ja energiatehokkuussopimusten velvoitteiden
noudattaminen ja raportointi

Työ käynnissä, ympäristöministeriön rahoitus myönnetty ajalle
1.8.2020-30.11.2021. Vuonna
2020 kuntajohtajien ilmastofoorumi aloittanut työnsä. EU:n
LIFE rahoitusta haettu vuosille
2022 - 2025.

Valvotaan vesilaitoksen
toiminta-alueella
kiinteistöjen liittymistä
jätevesiverkostoon

Kehotetaan kiinteistön omistajia
täyttämään vesihuoltolain mukaiset
velvoitteet

Liittymävelvollisuutta koskevia
asioita vireillä
ympäristölautakunnassa

Valvotaan kiinteistökohtaisten jätevesien
käsittelyjärjestelmien
parantamista

Kehotetaan kiinteistön omistajia
täyttämään ympäristönsuojelulain
mukaiset velvoitteet

Kiinteistönomistajat ovat toimittaneet selvityksen käsittelyjärjestelmästä tai hakeneet toimenpidelupaa toteuttamiseen, jatkotoimenpiteet aloittamatta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen
Sisäisen valvonnan tarkastus on tehty eikä tarkastuksessa havaittu sisäisiä riskejä.
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Tunnusluvut
Tp 2016

Tp 2017

Tp 2018

Tp 2019

Tot 2020

479

379

290

62

62

Ympäristölupia koskevat päätökset
(YSL päätökset)

7

9

7

10

ympäristöluvat 0
ilmoituspäätökset 9

Maa-ainesluvat

1

1

1

0

1

11

14

18

9

12

148

203

63

20

84

Ympäristönsuojeluasioiden käsittely ympäristölautakunnassa

Lausunnot
Viranhaltijapäätökset
Valvontakohteiden lukumäärä

110

Toiminnassa olevien
valvontakohteiden tarkastukset

16

24

13

17

6

Kaikki tarkastukset/paikalla käynnit

57

55

27

46

34
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7.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
Alkuperäinen Talousarvio
talousarvio
muutokset

Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet Ja Avustukset
Vuokratuotot
Muut Toimintatuotot
Toimintatuotot
Valmistus Omaan Käyttöön

5 516 056
4 363 020
898 600
1 864 424
216 000
12 858 100

60 000
-255 000
6 280 300
6 085 300

Toteutuma

5 576 056,00
4 108 020,00
898 600,00
8 144 724,00
216 000,00
18 943 400,00

5 723 164,31
3 932 430,83
797 906,89
8 026 762,83
197 715,21
18 677 980,07

245 500,00

Poikkeama

147 108,31
-175 589,17
-100 693,11
-117 961,17
-18 284,79
-265 419,93

Tot.%

102,6 %
95,7 %
88,8 %
98,6 %
91,5 %
98,6 %

211 426,13

34 073,87

86,1 %

Henkilöstökulut
Palvelujen Ostot
Aineet, Tarvikkeet Ja Tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut Toimintakulut
Toimintakulut

-44 732 662
-250 000 -44 982 662,00 -43 184 904,86
-38 745 521
-930 000 -39 675 521,00 -39 388 946,13
-6 349 480
-234 000
-6 583 480,00
-6 121 939,51
-6 919 456
-183 000
-7 102 456,00
-6 466 656,99
-1 175 898 -11 487 700 -12 663 598,00 -12 517 473,17
-284 383
-284 383,00
-212 264,96
-98 207 400 -13 084 700 111 292 100,00 -107 892 185,62

1 797 757,14
286 574,87
461 540,49
635 799,01
146 124,83
72 118,04
3 399 914,38

96,0 %
99,3 %
93,0 %
91,0 %
98,8 %
74,6 %
-96,9 %

Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet

-85 103 800
51 900 000
38 600 000

-6 999 400
-1 882 000
4 055 000

-92 103 200,00
50 018 000,00
42 655 000,00

-89 002 779,42
50 679 391,56
42 766 943,00

3 100 420,58
661 391,56
111 943,00

96,6 %
101,3 %
100,3 %

20 000
120 000
-600 000
-70 000
-530 000
4 866 200

5 159 400
30 000
100 000
-20 000
5 269 400
443 000

5 179 400,00
150 000,00
-500 000,00
-90 000,00
4 739 400,00
5 309 200,00

5 213 523,83
211 580,39
-429 111,31
-94 023,83
4 901 969,08
9 345 524,22

34 123,83
61 580,39
70 888,69
-4 023,83
162 569,08
4 036 324,22

100,7 %
141,1 %
85,8 %
104,5 %
103,4 %
176,0 %

-6 500 000
-6 500 000

-6 500 000,00
-6 500 000,00

-6 134 270,13
-6 134 270,13

365 729,87
365 729,87

94,4 %
94,4 %

-1633800

-1 190 800,00

3 211 254,09

4 402 054,09

-269,7 %

-1 190 800,00

3 211 254,09

4 402 054,09

-269,7 %

Korkotuotot
Muut Rahoitustuotot
Korkokulut
Muut Rahoituskulut
Rahoitustuotot Ja -Kulut
Vuosikate
Suunnitelmapoistot
Poistot Ja Arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Tilikauden Yli/Alijäämä

245 500

Talousarvio
muutosten
jälkeen

-1 633 800

443 000

Verotulojen erittely
Alkuperäinen Talousarvio
Verotulojen erittely
talousarvio
muutokset
Kunnan tulovero
46 500 000
-1 764 000
Kiinteistövero
3 000 000
Osuus yhteisöveron tuotosta
2 400 000
-118 000
Yhteensä
51 900 000
-1 882 000

Kunnan tuloveron määräytymisen perusteet:
Verovuosi Tulovero % Verotettava tulo muutos
1000 €
%
2010
19,50
180 551
1,8
2011
19,50
189 535
5,0
2012
20,00
194 678
2,7
2013
20,00
203 312
4,4
2014
21,00
205 889
1,3
2015
21,00
206 714
0,4
2016
21,00
206 095
-0,3
2017
21,00
198 870
-3,5
2018
21,50
204 392
2,8
2019
21,50
209 258
2,3

Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma Poikkeama
44 736 000 45 581 828
845 828
3 000 000 2 774 253
-225 747
2 282 000 2 323 310
41 310
50 018 000 50 679 392
661 392
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Kiinteistöveroprosentit ovat olleet vuonna 2020 seuraavat:
Lain 11 § yleinen 1,05 %
Lain 12 § vakituiset asuinrakennukset 0,45 %
Lain 12 a § rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %
Lain 13 § muut asuinrakennukset 1,05 %
Lain 13 a § yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Lain 14 § voimalaitokset 3,10 %

Valtionosuuksien erittely

Valtionosuudet
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
Verotulojen maksun kompensaatio
Verotulomenetysten korvaus
Yhteensä

Alkuperäinen Talousarvio
talousarvio muutokset

38 600 000

4 055 000

Talousarvio
muutosten
jälkeen

Toteutuma Poikkeama
35 848 550
-264 806
245 218
6 937 981
42 655 000 42 766 943
111 943

7.3 Investointiosan toteutuminen

INVESTOINTIMENOT
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Aineeton käyttöomaisuus
Käyttöomaisuus arvopaperit
Yhteensä

INVESTOINTITULOT
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ainetton käyttöomaisuus
Käyttöomaisuus arvopaperit
Yhteensä
INVESTOINTI/ NETTOMENOT

Alkuperäinen Talousarvio
talousarvio
muutokset
1 640 000
11 441 000
3 755 000
2 224 000
50 000
10 000
19 120 000
0

Alkuperäinen Talousarvio
talousarvio
muutokset
1 600 000

1 600 000
17 520 000

0

Talousarvio
muutosten
jälkeen
1 640 000
11 441 000
3 755 000
2 224 000
50 000
10 000
19 120 000

Toteutuma
1 481 666,25
9 315 598,02
3 317 950,45
1 924 743,69
68 693,56
2 175,10
16 110 827,07

Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
1 600 000 1 152 679,00
790 613,61
84 103,14

Poikkeama
-158 333,75
-2 125 401,98
-437 049,55
-299 256,31
18 693,56
-7 824,90
-3 009 172,93

761 202,47
1 600 000 2 788 598,22

Poikkeama
-447 321,00
790 613,61
84 103,14
0,00
0,00
761 202,47
1 188 598,22

17 520 000 13 322 228,85

-4 197 771,15
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7.4 Rahoitusosan toteutuminen
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Alkuperäinen Talousarvio-

Toteutuma

Poikkeama

5 309 200

9 345 524,22
-69 879,74

4 036 324,22
-69 879,74

-19 120 000
1 600 000
-12 210 800

-16 110 827,07
96 003,14
2 762 474,82
-3 976 705

-3 009 172,93
96 003,14
1 162 474,82
2 215 750

62 000

62 000

-36 000,00
1 370 983,33

-36 000,00
1 308 983,33

21 000 000
-8 500 000

21 000 000
-8 500 000

talousarvio
Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminta ja investoinnit
Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen väh
Lyhytaikaisten lainojen muu
Oman pääoman muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen

4 866 200

muutos

443 000

-19 120 000
1 600 000
-12 653 800

-91 800

443 000

443 000

Talousarvio
muutosten
jälkeen

351 200

10 000 000,00 -11 000 000,00
-8 082 394,06
-417 605,94
1 000 000,00 1 000 000,00
1 200 200,21 1 200 200,21
1 476 084,85

-1 124 884,85
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7.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta

Käyttötalousosa
Toimielin
Vaalit
Kaupungjnvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
Yhteensä

Tuloslaskelmaosa
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Yhteensä

Investointiosa
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Aineeton käyttöomaisuus
Käyttöomaisuusarvopaperit
Yhteensä

Rahoitusosa
Tulorahoituksen korjauserät
Antolainojen vähennys
Antolainojen lisäys
Pitkäaik. Lainojen vähennys
Pitkäaik. Lainojen lisäys
Lyhytaik. lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen
Yhteensä
Kaikki yhteensä

Menot (ulkoiset ja sisäiset)
Talousarvio Talousarvio Muutettu
2020
muutos
talousarvio
76 000
34 000
5 000 700
25 281 500
52 294 300
15 213 200
307 700
98 207 400

Toteutuma

Tulot (ulkoiset ja sisäiset)
Talousarvio Talousarvio
Muutettu
2020
muutos
talousarvio
Poikkeama

55 500
131 500
34 000
732 800
5 733 500
7 460 000 32 741 500
3 483 100 55 777 400
1 328 800 16 542 000
24 500
332 200
13 084 700 111 292 100

104 555,12
23 438,54
4 711 219,46
31 355 136,43
56 115 968,73
15 272 424,07
309 443,27
107 892 185,62

26 945
10 561
1 022 281
1 386 364
-338 569
1 269 576
22 757
3 399 914

Menot (ulkoiset ja sisäiset)
Talousarvio Talousarvio Muutettu
2020
muutos
talousarvio

Toteutuma

Poikkeama

429 111,31
94 023,83
523 135,14

70 888,69
-4 023,83
66 864,86

Menot (ulkoiset ja sisäiset)
Talousarvio Talousarvio Muutettu
2020
muutos
talousarvio
Toteutuma
1 640 000
1 640 000 1 481 666,25
11 441 000
11 441 000 9 315 598,02
3 755 000
3 755 000 3 317 950,45
2 224 000
2 224 000 1 924 743,69
50 000
50 000
68 693,56
10 000
10 000
2 175,10
19 120 000
0 19 120 000 16 110 827,07

Poikkeama
158 333,75
2 125 401,98
437 049,55
299 256,31
-18 693,56
7 824,90
3 009 172,93

600 000
70 000
670 000

-100 000
20 000
-80 000

500 000
90 000
590 000

Menot (ulkoiset ja sisäiset)
Talousarvio Talousarvio Muutettu
2020
muutos
talousarvio

Toteutuma

Poikkeama

36 000,00
8 082 394,06

-36 000,00
417 605,94

Toteuma

Poikkeama

903 900
966 414,68
2 108 400
1 907 468,39
4 433 100
4 617 760,77
11 637 800 11 274 685,93
105 700
123 076,43
19 188 900 18 889 406,20

-62 514,68
200 931,61
-184 660,77
363 114,07
-17 376,43
299 493,80

Tulot (ulkoiset ja sisäiset)
Talousarvio Talousarvio
Muutettu
2020
muutos
talousarvio
Toteuma
51 900 000
-1 882 000 50 018 000 50 679 391,56
38 600 000
4 055 000 42 655 000 42 766 943,00
20 000
5 159 400
5 179 400
5 213 523,83
120 000
30 000
150 000
211 580,39

Poikkeama
661 391,56
111 943,00
34 123,83
61 580,39

903 900
2 108 400
4 628 100
5 357 500
105 700
13 103 600

90 640 000

-195 000
6 280 300
6 085 300

7 362 400

Tulot (ulkoiset ja sisäiset)
Talousarvio Talousarvio
Muutettu
2020
muutos
talousarvio
1 600 000
1 600 000

8 500 000

Poikkeama
447 321,00
-790 613,61
-84 103,14

1 600 000

761 202,47
2 788 598,22

-761 202,47
-1 188 598,22

Tulot (ulkoiset ja sisäiset)
Talousarvio Talousarvio
Muutettu
2020
muutos
talousarvio

Toteuma

Poikkeama

1 370 983,33

-1 308 983,33

1 600 000

0

62 000

21 000 000

91 800
8 591 800
126 589 200

0

91 800
8 591 800

1 476 084,85
9 594 478,91

13 004 700 139 593 900 134 120 626,74

381 605,94

869 038,78

Toteuma
1 152 679,00
790 613,61
84 103,14

62 000
8 500 000

98 002 400 98 871 438,78

21 062 000

6 857 558,11 126 405 600

10 000 000,00 -10 000 000,00
1 000 000,00 -1 000 000,00
1 200 200,21 -1 200 200,21

0

21 062 000 13 571 183,54 -13 509 183,54

13 447 700 139 853 300 134 120 626,74 -13 529 249,18
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Tilinpäätöslaskelmat

8.1 Tuloslaskelma
TULOSLASKELMA
Ulkoinen
TP 2020

TP 2019

5 388 255,33
3 858 841,57
777 906,89
1 706 573,05
197 715,21

5 117 573,01
4 069 212,61
917 214,21
1 759 460,02
935 218,48

11 929 292,05

12 798 678,33

211 426,13

153 237,80

Henkilöstökulut
Palkat
Henkilöstösivukulut
Henkilöstökorvaukset
Henkilöstökulut yht.

34 978 130,35
8 691 159,61
-484 385,10
43 184 904,86

34 603 752,94
8 436 709,97
-456 610,82
42 583 852,09

Palvelujen ostot
Asiakaspalv. ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot yht.

28 434 212,87
10 683 683,33
39 117 896,20

28 484 452,20
10 387 640,26
38 872 092,46

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana

5 984 491,20

6 088 818,02

Avustukset
Vuokrat
Muut kulut

6 446 656,99
1 037 915,43
212 264,96

6 861 690,41
1 126 513,31
239 216,73

Toimintakulut

95 984 129,64

95 772 183,02

Toimintakate

-83 843 411,46

-82 820 266,89

45 581 828,00
2 774 253,33
2 323 310,23

44 615 090,01
2 930 732,41
2 325 915,70

50 679 391,56

49 871 738,12

42 766 943,00

36 810 318,00

54 155,87
199 115,03
429 111,31
81 558,47
-257 398,88

33 044,49
305 604,74
410 961,97
20 806,60
-93 119,34

Vuosikate

9 345 524,22

3 768 669,89

Poistot

6 134 270,13

5 385 710,85

Tilikauden tulos

3 211 254,09

-1 617 040,96

3 211 254,09

-1 617 040,96

Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintatuotot
Valm. omaan käyttöön

Verotulot
Kunnallisvero
Kiinteistövero
Osuus yhteisöverosta
Verotulot yht.
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rah.tuotot ja -kulut yht.

Poistoeron lisäys (-), vähennys (+)
Varausten lisäys (-), vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-), vähennys (+)
Tilikauden yli-/alijäämä
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8.2 Rahoituslaskelma
Rahoituslaskelma
TP 2020

TP 2019

9 345 524,22
-69 879,74
9 275 644,48

3 768 669,89
-708 386,40
3 060 283,49

Investointimenot
Rahoituitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

-16 110 827,07
96 003,14
2 762 474,82

-17 989 965,75
82 089,09
849 297,98

Investointien rahavirta, netto

-13 252 349,11

-17 058 578,68

Toiminnan ja investointien
rahavirta

-3 976 704,63

-13 998 295,19

1 370 983,33
-36 000,00
1 334 983,33
10 000 000,00
-8 082 394,06
1 000 000,00
2 917 605,94
1 200 200,21
181 597,81
-35 971,34
0,00
-623 345,78
-3 093 286,31
-3 571 005,62

62 500,00
-519 600,00
-457 100,00
18 000 000,00
-7 432 394,06
2 000 000,00
12 567 605,94

1 881 783,86

13 756 709,59

Rahavarojen muutos

-2 094 920,77

-241 585,60

Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos

6 262 995,60
8 357 916,37
-2 094 920,77

8 357 916,37
8 599 501,97
-241 585,60

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Tulorahoitus yhteensä

Investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta
Antolainasaamisten vähennykset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainauksen muutokset
Pitkäaik. lainojen lisäys
Pitkäaik.lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Toimeksiantojen var.ja pääomien muut.
Vaihto-omaisuuden muutos
Pitkäaik. Saamisten muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset

Rahoituksen rahavirta

152 028,94
5 867,87
0,00
62 339,82
1 425 967,02
1 646 203,65
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8.3 Tase
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA

2020

2019

130 598 988,78

124 746 013,39

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut

720 963,04
87 935,02
633 028,02

849 091,46
51 957,22
797 134,24

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

117 897 518,38
18 558 188,13
65 504 507,56
31 437 924,41
2 295 244,10

109 822 403,87
18 229 200,88
48 592 007,27
30 480 654,49
1 548 453,00

101 654,18

10 972 088,23

11 980 507,36
10 864 989,91

14 074 518,06
11 624 017,28

474 398,45
641 119,00

1 748 181,78
702 319,00

146 335,04

145 939,82

0,00
146 335,04

0,00
145 939,82

10 385 307,64

11 820 911,29

164 759,12
164 759,12

128 787,78
128 787,78

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset

3 957 552,92
0,00

3 334 207,14
0,00

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

3 957 552,92
2 608 967,11

3 334 207,14
2 491 312,53

593 636,73
754 949,08

803 137,36
39 757,25

0,00

0,00

6 262 995,60
141 130 631,46

8 357 916,37
136 712 864,50

PYSYVÄT VASTAAVAT

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet

Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA

2020

2019

OMA PÄÄOMA

49 595 969,84

45 184 515,54

Peruspääoma

30 110 768,33

30 110 768,33

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

16 273 947,42
3 211 254,09

16 690 788,17
-1 617 040,96

0,00
0,00

0,00
0,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

666 540,29

484 547,26

Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat

146 335,04
520 205,25

145 939,82
338 607,44

VIERAS PÄÄOMA

90 868 121,33

91 043 801,70

Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja
muut velat
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja
muut velat
Siirtovelat

50 651 058,39

49 210 109,31

44 029 186,00
0,00

42 758 380,00
18 248,30

6 621 872,39
40 217 062,94
18 000 000,00
8 729 194,00
18 248,30

6 433
41 833
17 000
8 045
36

PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset

481,01
692,39
000,00
830,00
564,06

855 153,06
6 489 562,97

521 343,96
8 988 705,02

768 996,85
5 355 907,76
141 130 631,46

729 678,80
6 511 570,55
136 712 864,50
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8.4 Konsernitilinpäätös
8.4.1 Konsernituloslaskelma

Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

2020

2019

49 018 308,83
-126 866 260,62
27 296,54
-77 820 655,25
50 679 391,56
42 766 943,00

48 068 934,10
-126 101 670,51
13 972,57
-78 018 763,84
49 871 738,12
36 810 318,00

105 892,78
516 944,34
-1 249 552,22
-196 522,53
14 802 441,68

43 426,20
563 692,01
-1 018 400,32
-67 101,73
8 184 908,44

-10 450 179,34

-9 579 482,82

4 352 262,34
197,59
-191 606,95
77 930,26
-3 650,65
4 235 132,59

-1 394 574,38
-11,66
563,93
-9 568,86
22 559,54
-1 381 031,43
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8.4.2 Konsernirahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma

TP 2020

TP 2019

14 802 442
0
-191 607
-392 108
14 218 726

8 184 908
0
564
-759 410
7 426 063

-24 745 482
96 003

-23 727 566
86 231

3 709 504
-20 939 975

2 457 476
-21 183 858

-6 721 248

-13 757 796

155

9 065

155
30 753 938
-19 658 020
-920 809
10 175 109
1 200 200

9 065
23 945 964
-15 623 190
2 861 013
11 183 787
-233 105

-44 561
-277 168
-2 048 904
-3 199 992
-5 570 625
5 804 839

29 758
-231 604
887 736
620 451
1 306 340
12 266 088

-916 409

-1 491 708

11 638 738
12 555 147
-916 409

12 555 147
14 046 855
-1 491 708

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät
Tulorahoitus yhteensä

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoituitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta, netto

Toiminnan ja investointien
rahavirta
Rahoitustoiminnan kassavirta
Antolainasaamisten vähennykset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainauksen muutokset
Pitkäaik. lainojen lisäys
Pitkäaik.lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimekisantojen varojen ja pääom. muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos
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8.4.3 Konsernitase
KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA

2020

2019

184 098 023,00

173 300 587,58

1 576 819,72
838 524,08
738 295,64

1 745 028,34
823 983,93
921 044,41

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto

176 835 362,56
22 121 864,38
107 422 993,92
31 940 263,83
10 811 702,50

166 592 983,09
21 516 395,68
86 430 634,72
31 166 944,50
11 780 341,53

Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

3 974 991,71

4 193 796,55

563 546,22

11 504 870,11

Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset

5 685 840,72
2 976 660,99
2 336 009,36

4 962 576,15
3 311 801,46
1 646 249,53

0,00
373 170,37

154,79
4 370,37

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

433 050,70

440 066,03

23 687 021,62

21 233 653,11

1 665 100,94

1 387 933,41

10 383 183,13
9 639,44
10 373 543,69

7 290 573,16
2 939,44
7 287 633,72

730 063,36

724 973,54

10 908 674,19

11 830 173,00

208 218 095,32

194 974 306,72

VASTATTAVAA

2020

2019

OMA PÄÄOMA

51 230 136,04

45 954 817,07

Peruspääoma
Säätiöiden ja yhdistysten perusp.
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

30 110 768,33
169 513,24
283 078,57
325 003,08
16 106 640,21
4 235 132,61

30 110 768,33
169 513,24
403 739,28
325 200,67
16 326 626,96
-1 381 031,41

VÄHEMMISTÖOSUUS

580 907,94

576 463,67

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset

655 621,72

950 367,35

655 621,72

950 367,35

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

953 031,53

1 004 608,27

154 798 398,09

146 488 050,36

93 078 140,98
11 839 523,94
29 590 274,73
20 290 458,44

82 629 271,11
11 240 089,86
29 839 785,30
22 778 904,09

208 218 095,32

194 974 306,72

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen pääoma
Pitkäaikainen koroton pääoma
Lyhytaikainen korollinen pääoma
Lyhytaikainen koroton pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Liitetiedot
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperiaatteet on
esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kertyvä
tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon keskihinnan määräisenä.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.
Avustusten käsittely
Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on
merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.
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HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.2020
Vakinaiset

Sijaiset

Määräaikaiset

Työllis-

Projekti-

Yhteensä

tetyt työntekijät

Yht.ilman Näistä paltyöllistettyjä katon vv/työloma/lomaut.

Kaup.hallitus v.2020

24

1

1

1

27

26

0

v. 2019

111

6

1

1

119

118

3

v.2020

349

40

51

6

3

449

443

31

v. 2019

345

31

55

3

2

436

433

19

0

0

Sivistysltk

Vapaa-ajan ltk
Perusturvaltk.
sos.palvelutv.2020

183

39

19

0

241

241

23

v. 2019

183

36

13

1

233

232

17

terveys.palv.v. 2020

97

10

10

117

117

7

v. 2019

95

15

4

114

114

6

Ympäristöltk v. 2020

4

4

4

v. 2019

4

4

4

Tekninen ltk v. 2020

129

3

13

3

148

145

v. 2019

41

3

13

4

61

57

Yhteensä

5

v. 2020

786

93

94

10

3

986

976

66

v. 2019

779

91

86

9

2

967

958

45

Lisäksi:
sivutoimisia tuntiopettajia
v. 2020

55

v. 2019

63

lyhytaikaisia sijaisia
v. 2020

46

v. 2019

34

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilöstösivukulut
Henkilöstökorv.ja muut korjauserät
Yhteensä tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen
Henkilöstökulut yhteensä

2020

2019

34 978 130,35

34 603 752,94

7 483 735,10
1 207 424,51
-484 385,10

7 262 083,51
1 174 626,46
-456 610,82

43 184 904,86

42 583 852,09

348 549,73

349 707,83

43 533 454,59

42 933 559,92

Luottamushenkilöiden palkkioista peritytyt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut
2020

2019

Suomen Keskusta
Kansallinen Kokoomus
Perussuomalaiset
Suomen Sosiaalidemokraatit
Suomen Kristillisdemokraatit
Vasemmistoliitto
Yhteensä

6 263,56
8 965,59
693,50
787,00
937,75
207,00
17 854,40

6 693,20
9 136,16
1 081,00
854,75
586,83
287,00
18 638,94

Tilintarkastajan palkkiot

13 558,75

14 202,75
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Tuloslaskelman liitetiedot
Toimintatuotot
2020
Vaalit
Kaupunginhallitus
Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta
Ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta

2019
48 048,00
918 467,45
2 060 196,29
4 774 248,04
85 968,55
4 911 750,00
12 798 678,33

840 676,76
1 826 741,37
4 616 935,77
116 660,28
4 528 277,87
11 929 292,05

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista
Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittelemisessä on käytetty ennalta laadittua
poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten
hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Kiinteiden rakenteiden
ryhmän poistosuunnitelma on muutettu v. 2014 menojäännöspoistoista tasapoistoiksi.
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:
Aineettomat hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät kalusteet
Koneet ja kalusto

3-5 vuotta
25-50 vuotta
10-30 vuotta
3-10vuotta

Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000€, on kirjattu vuosikuluksi.

Pakolliset varaukset

Konserni

Kaupunki

2020

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 1.1.

943 840,21

Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella

Vuokravastuu 1.1.
Lisäykset tilikaudella

Vuokravastuu 31.12.
Lääkärien lepoaikakorvausvastuu 1.1.2020
Lisäykset tilikaudella

473 695,90

112 822,63

623 544,31

943 840,21

6 527,14

30 701,44

2 473,84
6 713,71

2019

104 117,95
-

2 660,41
-

2020

952 544,89

153 400,00
-

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 31.12.

Vähennykset tilikaudella

2019

1 127,40
-

25 301,70
6 527,14

2 727,23

Vähennykset tilikaudella

Lääkärien lepoaikakorvausvastuu 31.12.2020
Ensihoidon palkkaharmonisaatiovastuu 1.1.2020
Lisäykset tilikaudella

2 727,23
22 636,47

Vähennykset tilikaudella

Ensihoidon palkkaharmonisaatiovastuu 31.12.2020

Pakolliset varaukset yhteensä

22 636,47

655 621,72

950 367,35

-

-
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Taseen liitetiedot
Pysyvät vastaavat
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat
oikeudet
Poistamaton hankintameno 1.1.20
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Siirrot
Tilikauden poisto
Poistamaton hankintameno
Kirjanpitoarvo 31.12.2020

51 957,22
102 191,02

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Muut pitkävaik.menot

Yhteensä

Maa-alueet

Rakennukset

Kiinteät rak.
ja laitteet

797 134,24
198 920,80
307,51

849 091,46
301 111,82
307,51

18 229 200,88
1 481 666,25

48 592 007,27
5 491 657,75
11 900,00
- 778 713,61
14 694 374,32
2 482 918,17
67 987 425,73
65 504 507,56

- 1 152 679,00
66 213,22
154 148,24
87 935,02

362 719,51
995 747,53
633 028,02

428 932,73
1 149 895,77
720 963,04

18 558 188,13
18 558 188,13

Koneet ja
kalusto

Keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

30 480 654,49
3 197 544,91
83 795,63

1 548 453,00
1 812 730,97

10 972 088,23
3 823 940,27

109 822 403,87
15 807 540,15
95 695,63
1 931 392,61

2 156 479,36
33 594 403,77
31 437 924,41

1 065 939,87
3 361 183,97
2 295 244,10

Kuntayhtymät

Osakkuus
yhteisöt

- 14 694 374,32

5 705 337,40
123 602 855,78
117 897 518,38

101 654,18
101 654,18

Pysyvien vastaavien sijoitukset
OSAKKEET JA OSUUDET

Hankintameno 1.1.2020
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot
Hankintameno 31.12.2020
(on kirjanpitoarvo)

-

MUUT SAAMISET

Osakkeet
tytäyhteisöt

Kuntayhymä- Osakkeet, osak- Muut osakkeet
osuudet
kuus- ja muut
ja osuudet
om. Yhteensä

2 074 827,46

7 465 475,04

76 435,62
1 998 391,84

1 249 348,62
- 423 189,08

7 465 475,04

826 159,54

-

Tytäryhteisöt

834 366,16
2 175,10
261 577,77

2 214 181,78
- 1 370 983,33

574 963,49

843 198,45

Muut

Yhteensä

236 319,00
36 000,00
272 319,00

14 074 518,06
38 175,10
2 132 185,80
11 980 507,36
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Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Konserni

Muut toimintatuotot
Muu toiminta
Maaomaisuuden myyntivoitto
Kiinteistöjen myyntivoitto
Osakkeiden myyntivoitto
Myyntivoitot yhteensä
Muut toimintakulut
Kiinteistöjen myyntitappiot
Osakkeiden myyntitappiot
Myyntitappiot yhteensä

2020

Kaupunki
2019

2020

2019

69 879,74

708 386,40

69 879,74

708 386,40

69 879,74

708 386,40

69 879,74

708 386,40

-

Saamisten erittely

Kaupunki
2020

Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset tytäryhteisöltä
Lainasaamiset
Muut saamiset
Yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset tytäryhteisöltä
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Yhteensä

Saamiset yhteensä

Konserni
2020

Arvonkorotusrahasto 1.1.
-

30 110 768,33

30 110 768,33

169 513,24

169 513,24

403 739,28

403 739,28
403 739,28

Muut omat rahastot 1.1.

325 200,67

374 580,83

Lisäykset tilikaudella

( Lapuan kaupunki ja Epshp oikaisuk)

32300,56

56318,03

32300,56

56318,03

2228,34
2228,34

1357,37
1357,37
2 806 864,28

2019

30 110 768,33

30 110 768,33

16 273 947,42

16 690 788,17

120 660,71
283 078,57

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

98 459,52
200 228,58
298 688,10

Kaupunki
2020

2019

Arvonkorotusrahasto 31.12.

Muut omat rahastot 31.12.

99 186,63

1 249 232,98

Säätiöiden peruspääomat 31.12.

Vähennykset tilikaudella

1 748 181,78
702 319,00
2 450 500,78

99 186,63

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Yhteensä

Vähennykset tilikaudella

474 398,45
641 119,00
1 115 517,45

-

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Yhteensä

Oman pääoman erittely
Peruspääoma 1.1. ja 31.12.

2019

11,66
-

197,59

-

49 391,82

325 003,08

325 200,67

16 106 640,21

16 320 283,87

1 170 187,75

Tilikauden yli-/alijäämä

4 235 132,61

Oma pääoma yhteensä

51 230 136,04

-

1 383 831,41

3 211 254,09

45 945 673,98

49 595 969,84

-

1 617 040,96
45 184 515,54
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Kaupunki
2019

2020

2019

Pitkäaikaiset velat
Lainat rah.- ja vak.laitoksilta

Yhteensä

Vieras pääoma

2020
Pitkäaikainen

Velat tytäryhteisöille
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä

Lyhytaikainen

18 300 000,00

16 500 000,00

18 300 000,00

16 500 000,00

2019
Pitkäaikainen

Lyhytaikainen

157 174,93

168 007,37

157 174,93

168 007,37

Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä
Ostovelat

2 136 057,09

2 360 665,81

Velat osakkuus- ja muille omistusyhteisöille
Ostovelat

80 806,38

69 205,24

2 374 038,40

2 597 878,42

Yhteensä

Muiden velkojen erittely
Liittymismaksut
Muut velat
Yhteensä

Siirtovelkoihin siirtyvät
olennaiset erät
Lyhytaikaiset siirtovelat
Menojäämät
Korkojaksotukset
Palkkojen ja henk.sivukulujen
jaksotukset
Lomapalkkajaksotus
Takuumaksut (vuokrat)
Potilasvakuutuslainan lyhennys
Muut menojäämät

Yhteensä

Konserni
2020
10 996 217,65

2019
10 779 126,27

Kaupunki
2020
6 621 872,39

2019
6 433 841,01

10 996 217,65

10 779 126,27

6 621 872,39

6 433 841,01

Konserni
2020

2019

Kaupunki
2020

2019

113 760,81

132 985,23

78 295,04

79 477,20

172 498,50

43 002,67

138 066,25

22 322,09

7 476 582,04

8 569 971,99

5 112 300,76

6 260 248,09

85 914,21

107 015,64
112 822,63

103 790,44
1 231 649,50
9 184 195,50

-

402,69

560 648,09

27 245,71

149 120,48

9 526 446,25

5 355 907,76

6 511 570,55
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Vuokravastuut *)
Vuokravastuut yhteensä voimassa
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet
Leasing-vastuut yhteensä
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
Vastuut
Yhteensä

Vastuusitoumukset
Järjestelyjen tarkoitus
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Konserni
2020
6 262 037,29
919 086,77

2019
7 118 846,10
1 339 776,13

199 398,97
60 360,14

189 290,78
53 561,14

6 461 436,26

7 308 136,88

Kaupunki
2020
5 342 066,56
515 029,30

2019
6 118 267,12
791 396,06

5 342 066,56

6 118 267,12

Kaupunki
2020

2019

Takaukset samaan konserniin
kuuluvien yhteisöjen puolesta
Alkuperäinen pääoma
24 002 002,18
34 267 002,18
Jäljellä oleva pääoma
18 660 838,70
21 764 611,54
Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
3 255 614,30
3 755 614,30
Jäljellä oleva pääoma
857 436,21
1 243 795,11
Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista
Kunnan mahdollista vastuuta kattava takauskeskuksen rahastosta

2019

22 894 129,18
17 625 612,97

33 159 129,18
20 693 062,14

3 255 614,30
857 436,21

3 755 614,30
1 024 427,24

95 243 093,00

86 854 790,00

59 345,00

57 145,00

2019
8 199 478,91

Kaupunki
2020
8 651 180,49

2019
6 189 228,27

16 110 794,31

5 000 000,00

5 750 000,00

Muut taloudelliset vastuut
Konserni
2020
Arvonlisäveron palautusvastuu 10 554 084,40
Koronvaihtosopimukset
Pääoma

14 600 779,22

Kaupunki:
Koronvaihtosopimukset
Suojaustarkoituksessa tehty koronvaihtosopimus, jolla muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.
Koronvaihtosopimus
Suojaa koko lainasalkkua, sopimus päättyy 20.9.2021, pääoma 5.000.000 €, markkina-arvo -407.015,00 €

Huollettavien varat
Huollettavien varat ja pääomat

2020
3 415,19

2019
1 396,32
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Lomapalkkavarauksen purku edellisten tilikausien ylijäämään
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
2020
2019
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2020
15 073 747,21 16 690 788,17
Lomapalkkatilin oikaisu/aikaisempien tilikausien virheen oikaisu
1 200 200,21
Tilikauden yli-/alijäämä
3 211 254,09 -1 617 040,96
Kertynyt ylijäämä
19 485 201,51 15 073 747,21

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä tasetilillä 2420 on lomapalkkavaraus 1 355 689,84
euroa. Lomapalkkavaraus on tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkojen perusteella
laskettu varaus vuosiloma-ajan sekä sairausloma-ajan palkkojen maksamista varten.
Vuosittain lomapalkkavarausta on kirjattu 50 000 - 100 000 euroa enemmän kuin
mitä vuoden aikana on kulunut vuosilomapalkkoihin sekä sairausloma-ajan palkkoihin, joten näin ollen varaus on vuosittain kasvanut. Lomapalkkavarauksen taso on arvioitu uudelleen vuoden 2020 aikana oikealle tasolle ja muu osa varauksesta on purettu. Varauksen purku on ollut 1.200.200,21 euroa, oikaisu on tehty edellisten tilikausien ylijäämään.
Lomapalkkavarauksen purku näkyy myös rahoituslaskelmassa omana eränään oman
pääoman muutoksena.
Kilpailuneutraliteettiin liittyvä liitetieto
Kilpailulain 30 d § astui voimaan 1.1.2020. Uuden säännöksen mukaan kunnat velvoitetaan
tästä lähtien eriyttämään toimintaansa kirjanpidossaan niiltä osin, kun toimitaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Eriyttämisvelvollisuus ei kuitenkaan koske niitä yksiköitä, joiden kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva liikevaihto jää alle 40 000 euroon.
(Kilpailulaki 30 d §.) Kunnilla on jo ennestään yhtiöittämisvelvollisuus toimiessaan kilpailutilanteessa markkinoilla muutamaa poikkeustilannetta lukuun ottamatta (Kuntalaki 15:126 §,
127 §).
Lapuan kaupunki on kartoittanut toimintansa eriyttämisvelvollisuuden kriteerien täyttymisen
varalta:
Lapuan kaupungilla on ollut kiinteistöjä ja asunto-osakkeita, joita kaupunki on vuokrannut
markkinaehtoisesti. Kaupunki on myynyt kyseiset kohteet Lapuan Kotiasunnot Oy:lle
2.7.2020. Ennen myyntiä kyseiset kohteet ovat olleet vuokrattuna Lapuan Kotiasunnot Oy:lle,
joka on niitä edelleen vuokrannut asukkaille.
Lapuan kaupungilla on ollut toimitilojen hallintaa koskevia osakkeita, liikekiinteistö ja teollisuushallikiinteistö, joita kaupunki on vuokrannut markkinaehtoisesti. Kaupunki on myynyt
kyseiset kohteet 21.12.2020 Lapuan Kehitys Oy:lle, joka jatkossa vuokraa niitä edelleen.
Lisäksi Lapuan kaupunki on tehnyt Vanhan Paukun liiketiloja koskevan vuokrasopimuksen
2.2.2021 Lapuan Kehitys Oy:n kanssa, joka 1.3.2021 alkaen vuokraa tiloja edelleen.
Vuoden 2020 aikana kaupungin vuokratulot edellä mainittujen osalta ovat olleet noin 246.143
euroa. Lapuan kaupungilla ei ole ollut näiden osalta käytössä eriteltyä kustannuslaskentaa
siten, että kaikki toimintokohtaiset menot pystyttäisiin erittelemään kohtuullisella työmäärällä.
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Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kaupunkikonsernin tytäryhteisöt. Asunto Oy Lapuan Liinaharja on lakkautettu vuoden 2019 aikana ja sen omistuksessa oleva tontti on siirtynyt kaupungin omaisuudeksi.
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty jäsenosuuden mukaisessa suhteessa kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty osakkuusyhteisöt.

Sisäiset liiketapahtumat
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu
vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.
Samoin konserniyhteisön ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut
sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu
konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli- tai alijäämään
sekä konsernitaseessa omaan pääomaan.

Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointimenetelmä
vastaa olennaisilta osin hankintamenomenetelmää.

Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin
omasta pääomasta konsernitaseessa. Negatiivisia vähemmistöosuuksia ei ole erotettu.

Suunnitelmapoistojen oikaisu
Kiinteistöyhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön
poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Kaupunkikonsernin sisällä käytettyjä erilaisia poistosuunnitelmia ei ole muilta osin yhdenmukaistettu.

Osakkuusyhteisöt
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty sovelletulla pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.
Osakkuusyhteisöjen tilinpäätöksiä ei ole oikaistu kaupungin arvostus- ja jaksotusperiaatteita
vastaaviksi, koska tarvittavia tietoja oikaisujen tekemiseksi ei ole ollut saatavissa.
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Kiinteistöverojen käsittely
Konserniyhteisöjen kaupungille maksamat kiinteistöverot on jätetty eliminoimatta olennaisuuden periaatteen mukaan.

Poikkeavat tilikaudet
Osakkuusyhteisöistä Thermopolis Oy on yhdistelty tilikauden 1.5.2019 - 30.4.2020 mukaan
ja Emineo Oy on yhdistelty tilikauden 1.7.2019 - 30.6.2020 mukaan.

Konsernirakenteen muutokset
Vuonna 2020 Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Yllinpuisto, Asunto Oy Koivusato, Asunto Oy Lapuan
Myllytie 1 on myyty Lapuan Kotiasunnot Oy:lle. Lapuan Kotiasunnot ei ole tehnyt konsernitilinpäätöstä, vaan em. tytäryhtiöt on yhdistelty Lapuan kaupungin konsernitilinpäätöksessä.
Osakkuusyhtiöistä As Oy Lapuan välikatu 6 ja Kiinteistö Oy Myllynkivi on myyty Lapuan kehitykselle.
Omistukset muissa yhteisöissä
Kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt
Konsernin osuus 1 000 €
Kaupungin Konsernin omasta
vieraasta tilikauden
omistusomistuspääomasta pääomasta voitosta/
osuus
osuus
tappiosta
Kuntayhtymät
E-P:n sairaanhoitopiirin ky
Eskoon sosiaalipalvelujen ky
Etelä-Pohjanmaan liitto
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki

Tytäryhteisöt
Lapuan Energia Oy
Lapuan Jätevesi Oy
Simpsiönvuori Oy
Kiinteistö Oy Yllinpuisto
Lapuan Kotiasunnot Oy
Asunto Oy Lapuan Koivusato
Lapuan Kehitys Oy
Asunto Oy Nahkurinkatu 9
Lapuan taide- ja tiedesäätiö
Lapuan Jäähalli Oy
Asunto Oy Lapuan Myllytie

7,67 %
3,03 %
7,38 %
5,57 %

7,67 %
3,03 %
7,38 %
5,57 %

4.594
191
160
3.633

20.200
884
50
1.954

481
0
16
-67

Lapua
Lapua
Lapua
Lapua
Lapua
Lapua
Lapua
Lapua
Lapua
Lapua
Lapua

100,00 %
64,00 %
100,00 %
50,50 %
100,00 %
70,31 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
72,69 %
42,68 %

100,00 %
64,00 %
100,00 %
50,50 %
100,00 %
70,31 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
72,69 %
54,10 %

845
236
172
66
513
7
1.345
8
174
284
122

13.222
1.710
397
9
21.812
144
2.229
68
280
414

1
21
-114
0
134
0
855
0
0
0

Yhdistelemättömät tytäryhteisöt
Asunto Oy Lapuan Liinaharja

Lapua

100,00 %

100,00 %

Osakkuusyhteisöt
Lappavesi Oy
Kiinteistö Oy Lapuan Myllynkivi
Kiinteistö Oy Sahanplassi
Thermopolis Oy
Emineo Oy
Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6

Lapua
Lapua
Lapua
Lapua
Lapua
Lapua

45,00 %
31,30 %
49,70 %
46,80 %
27,03 %
45,89 %

45,00 %
31,30 %
49,70 %
48,60 %
27,03 %
45,89 %

1.784
328
766
71
19
13

896
1
3
85
10
63

17
3
1
3
5
0
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Konserni
Laskennalliset verovelat
Korottomaan vieraaseen pääomaan sisältyvät
laskennalliset verovelat
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

Arvonkorotukset
Maa- ja vesialueet
Arvo 1.1.
Arvonkorotukset
Arvonkorotusten purku
Arvo 31.12.
Rakennukset
Arvo 1.1.
Arvonkorotukset
Arvonkorotusten purku
Arvo 31.12.

2020

2019

383 688,08

460 368,87

58 286,04

58 286,04

58 286,04

58 286,04

345 453,24

345 453,24

120 660,71
224 792,53

345 453,24

Päästöoikeudet
31.12.2020
Päästöoikeuksia vuoden alussa

tCO2

22 344

31.12.2019
38 297
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Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

Liikevaihto
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Tuet ja avustukset kunnalta
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut

Liikeylijäämä ( -alijäämä )
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Rahoitusavustus kunnalta
Muut rahoitustuotot
Kunnalle maksetut korkokulut
Muille maksetut korkokulut
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut

Ylijäämä ( alijäämä ) ennen sat. eriä

2020

2019

3 491 706,72

3 373 579,31

3 294,96

9 747,13
0,00

-467 236,05
-1 254 646,19

-466 627,66
-1 130 892,56

-284 358,00

-349 792,81

-66 632,29
-11 443,45
1 027,08

-77 246,56
-10 076,50
2 037,15

-484 375,48
-64 755,34
862 581,96

-440 574,89
-21 636,71
888 515,90

3 106,67

2 943,19

-12 471,37

-12 465,36

853 217,26

878 993,73

853 217,26

878 993,73

853 217,26

878 993,73

Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Ylijäämä ( alijäämä ) ennen varauksia
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)
Vapaaehtoisten varausten lis. (-) tai väh. (-)

Tilikauden ylijäämä ( alijäämä )
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Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma
2020

2019

862 581,96
484 375,48
-9 364,70
1 337 592,74

888 515,90
440 574,89
-9 522,17
1 319 568,62

-1 267 050,16
0,00
-1 267 050,16
70 542,58

-713 833,42
0,00
-713 833,42
605 735,20

-182 983,84
109 152,53
-73 831,31
-73 831,31

242 985,76
386 208,14
629 193,90
629 193,90

Rahavarojen muutos

-3 288,73

1 234 929,10

Rahavarojen muutos
Kassavarat 31.12.
Kassavarat 1.1.

-3 288,73
4 828 517,39
4 831 806,12

1 234 929,10
4 831 806,12
3 596 877,02

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Investointien rahavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
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Vesihuoltolaitoksen tase
2 020

2 019

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Rak ennuk set
Kiinteät rak enteet ja laitteet
Koneet ja k alusto

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaik aiset saamiset
Myyntisaamiset/la
Rahat ja pankkisaamiset

11 723 327,02 10 940 652,34
11 723 327,02 10 940 652,34
4 650,51
9 301,21
11 673 725,67 10 887 037,13
44 950,84
44 314,00

6 104 724,70
1 276 207,31
1 276 207,31
1 276 207,31
4 828 517,39

5 925 029,59
1 093 223,47
1 093 223,47
1 093 223,47
4 831 806,12

VASTAAVAA

17 828 051,72 16 865 681,93

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilik ausien yli-/alijäämä
Tilik auden yli-/alijämä
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Muut velat/pa
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat

11 031 439,19 10 178 221,93
207 755,92
207 755,92
9 970 466,01 9 091 472,28
853 217,26
878 993,73
6 796 612,53 6 687 460,00
6 621 872,39 6 433 481,01
6 621 872,39 6 433 481,01
174 740,14
253 978,99
133 687,33
218 630,99
41 052,81
35 348,00

VASTATTAVAA

17 828 051,72 16 865 681,93
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Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
ProEconomica, kirjanpito-ohjelma
Pääkirja
Päiväkirja
Tasekirja
Ostoreskontra
Myyntireskontra
Populus, palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelma
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