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1. Yleisperustelut 
 
1.1 Kaupungin visio ja strategia 
 

Lapuan kaupungin strategia 2018-, joka tunnetaan myös nimellä Onnen resepti, on hyväksytty kau-
punginvaltuustossa 25.6.2018. 

Strategian päivitys tullaan toteuttamaan vuoden 2022 aikana. Päivityksessä tullaan huomioimaan 
se, että strategisten tavoitteiden tulee ulottua yhtä valtuustokautta pidemmälle ajalle, vaikka strate-
gia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 

Lapuan kaupungin visiona on olla kasvava, elinvoimainen ja hyvinvoiva. Kaupunkistrategian tavoit-
teina ovat hyvinvointi, väestönkasvu, työpaikkaomavaraisuus ja talouden tasapaino. 

Strategian tavoitteita mitataan seuravilla mittareilla: 

Hyvinvointi  asukastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys, yrittäjätyytyväisyys 

Väestönkasvu väestönkasvu-%, nettomuuttovoitto-% 

Talouden tasapaino tilikauden tulos 0 tai ylijäämäinen, velka/asukas alle kuntien keskitason,  

  pitkän aikavälin investoinnit poistojen suuruisia 

Työpaikkaomavaraisuus työpaikkojen kasvu-% 

Kaupunkistrategian mukaisia toimintatapoja ovat osallistaminen, avoimuus ja nopeus, kokeileva 
innovointi, verkostoituminen, yksilöllinen kohtaaminen sekä kannustava ja innostava ilmapiiri. 

Strategian yhteydessä määriteltiin konkreettisia toimenpiteitä, jotka tukevat vision ja asetettujen ta-
voitteiden saavuttamista. Toimenpiteiden toteuttaminen on edennyt ennakoitua ripeämmin. Valtuu-
tetuille järjestettiin 21.9.2020 iltakoulu, jossa käytiin läpi strategian toteuttamisen tilanne tavoittei-
den, lupausten, toimintatapojen ja toimenpiteiden osalta. Koska strategian mukaisten toimenpitei-
den toteuttaminen on edennyt ennakoitua ripeämmin, kirjattiin valmisteltavaksi vielä lisätoimenpi-
teitä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11.2020 Lapuan kaupungin strategiatarkis-
teen ja lisätoimenpiteet valmisteluun. Uusi valtuusto aloitti työskentelynsä 1.8.2021. Lapuan kau-
pungin strategia sekä sen tavoitteet ja lupaukset on käyty läpi luottamushenkilöiden kanssa koulu-
tuksessa 24.8.2021. Vuoden 2022 talousarviossa esitettyjen tavoitteiden osalta on kaikissa lisäksi 
mainittu se, mitä strategista tavoitetta asetettu vuositavoite toteuttaa. 

Strategian vahvuuksiin perustuvia strategisia lupauksia ovat: 

- kaikille sopivaa asumista 

- turvallinen tulevaisuus 

- tänään hyviä ja huomenna vielä parempia 

- liikuttavaa tekemistä 

- tekevälle töitä, työlle tekijöitä 

- terveet kasvu- ja oppimisympäristöt 

- yritys tunnissa ja palvelut puolessa 

- innostavaa yhteistyötä onnistuen. 
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Hyvinvointia on mitattu asukastutkimuksella. Asukkaiden näkökulmasta Lapuan  
vahvuuksia olivat: 

- Voin hyvin asuessani Lapuan kaupungissa, 

- Lapua on minulle turvallinen asuinpaikka, 

- Olen tyytyväinen käyttämiini Lapuan kaupungin palveluihin, 

- Lapualta on mahdollista löytää minua kiinnostava asumisvaihtoehto, 

- Lapualla on riittävästi tekemistä vapaa-ajalle, 

- Mielestäni Lapua on kaupunki, jossa lasten ja nuorten on hyvä kasvaa. 

Hyvinvoinnin toteutumista kuvastaa Kuntaliiton toteuttama kuntalaistutkimus, jonka pe-
rusteella Lapuan kaupungin asukkaat olivat kuntapalveluihinsa tutkimuskuntien tyyty-
väisimpiä. Lapualaisten yleinen palvelutyytyväisyys oli 4,04 asteikolla 1-5 ja Lapua ja-
koi tällä tuloksella kärkisijan Naantalin kanssa. Lapualaisten yleisarvio kuntapalvelujen 
saavutettavuudesta oli 3,99 asteikolla 1-5 ja tälläkin tuloksella Lapua ylsi toiseksi par-
haimmaksi kyselyyn osallistuneista kunnista. 

Väestönkasvu edellyttää Lapuan kaupungilta jatkuvia toimenpiteitä veto- ja pitovoima-
tekijöiden lisäämiseksi. Tammi-syyskuussa 2021 Lapuan kaupungin nettomuuttovoitto 
oli +25 henkilöä. Suomessa nettomuuttovoittoisia kuntia oli 127 kuntaa tammi-syys-
kuussa 2021 ja 182 kunnassa nettomuutto oli tappiollinen. Etelä-Pohjanmaalla Lapuan 
lisäksi nettomuuttovoittoa oli Seinäjoella, Kuortaneella ja Isossakyrössä. 

Työpaikkaomavaraisuuden lisäämiseksi Lapuan kaupunki on tehnyt aktiivia toimenpi-
teitä yrityskannan lisäämiseksi. Maakunnan ulkopuolisiin yrityksiin on oltu yhteydessä 
aktiivisesti ja neuvontapalveluja on tarjottu niitä tarvitseville. Teollisuustontteja kaavoi-
tetaan lisää ja vuonna 2022 teollisuus- ja liiketonteille kunnallistekniikkaan panostetaan 
merkittävästi. Lapualla on yrityksille tarjolla sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilöstöä, 
osaavia alihankintaverkostoja ja koulutuskeskus Seduun kuuluva Sedu Education, joka 
kouluttaa yritys- ja elinkeinoelämään ammattiosaajia ja edistää yrittäjien kilpailukykyä. 
Lapuan sijainti tarjoaa yrittäjille erinomaiset mahdollisuudet, sillä merkittävä osa teolli-
suuden ja kaupan tavaravirroista kulkee Lapuan ohi eteläisen ja pohjoisen Suomen vä-
lillä. 

Strategian mukaisen talouden tasapainon saavuttamiseksi kaupungin johtoryhmä yllä-
pitää kymmenen kohdan toimenpideohjelmaa. Ohjelmaa on valmisteltu/valmistellaan 
osana normaalia toimintaa ja muutosesityksiä tehdään juoksevasti. Toimenpideohjel-
man tavoitteena on huolehtia käyttötalouden ja rahoituksen tasapainosta. 

Strategian ytimenä on tuoda hyviä uutisia Lapualta kohti kasvavaa, elinvoimaista ja  
hyvinvoivaa Lapuaa huomioiden se, mikä on parasta asukkaille, yrittäjille ja henkilös-
tölle. Strategian viestimiseksi julkaistaan kahdesti vuodessa Lapuan kaupungin tiedo-
tuslehti nimeltään Hyviä Uutisia Lapualta. 

 

1.2  Vahvuutena välittäminen 
 
Yhteisön voima on sen jäsenissä. Meillä Lapualla ymmärrämme sen niin, ettei yhden-
kään meistä haluta jäävän yksin. Olemme joukkue, jossa jokainen tukee toinen toistaan 
omien voimavarojensa puitteissa.  

Kaupunkina tärkein tavoitteemme on osallisuuden lisääminen, yhteisöllisyyden kasvat-
taminen, kunnioittavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen ilmapiirin vahvistaminen ja 
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kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. Näistä tavoitteista muodostuu vahvuutena 
välittäminen -kampanja. 

Korona exitiin liittyvä Vahvuutena välittäminen -kampanja koskee koko Lapuan kaupun-
kia, kaupunkilaisia ja henkilöstöä vuonna 2022. Vahvuutena välittäminen -toimenpiteet 
kuuluvat kaikkien palvelukeskusten tavoitteisiin. Jokainen voi osallistua, jokainen voi 
vaikuttaa ja jokainen on merkityksellinen. 

 

1.3 Kaupungin henkilöstö 
 

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

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

 

Osaamisen kehittämiseen liittyy vuoden 2021 syksyllä alkanut hanke Työelämätaitojen 
osaamismerkit – Lapuan kaupungin malli, johon hankkeeseen Keva on myöntänyt työ-
elämän kehittämisrahaa. Hake sijoittuu pääosin vuodelle 2022, mutta jatkuu vielä alku-
vuonna 2023. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa kaupungin omista tarpeista lähtevä 
henkilöstökoulutuksen konsepti, jossa hyödynnetään Open Padge -osaamismerkkejä 
sekä sähköistä oppimisalustaa. Koulutussisällöt keskittyvät työhyvinvoinnin tukemiseen 
ja tätä kautta työkyvyttömyysriskin alentamiseen. Kohderyhmä rajautuu voimakkaimmin 
esihenkilöihin. 

Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan kahden vuoden välein toteutettavalla henkilöstöky-
selyllä. Edellinen henkilöstökysely toteutettiin vuonna 2020 ja sen pohjalta on tehty toi-
menpiteitä henkilöstötyytyväisyyteen liittyen. Henkilöstötutkimus toteutetaan vuoden 
2022 syksyllä. 

Kehityskeskusteluilla on merkittävä asema henkilöstön työhyvinvoinnissa ja kehityskes-
kustelujen toteutumista on säännöllisesti seurattu sekä henkilöstökyselyillä että neljän-
nesvuosittain esimiehille tehdyn kyselyn kautta. Kehityskeskustelujen toteutumispro-
sentti on ollut noin 60 % ja edelleen tavoitteena on tämän prosenttiluvun kasvattami-
nen. 

Työhyvinvointiohjelman mukaisten toimenpiteiden jalkauttamista on tehty vuosien 2020 
- 2021 aikana ja edelleen jatketaan talousarviovuonna. Osa työhyvinvointiohjelmassa 
suunnitellusta tyhy-toiminnasta jäi vuosina 2020 - 2021 toteuttamatta koronatilanteen 
vuoksi. 

Kaupungin ohjeistusten päivittämistä ja uusien ohjeiden laatimista jatketaan myös vuo-
den 2022 aikana. Ohjeistuksilla on merkitystä erityisesti henkilöstön tasapuolisen koh-
telun turvaamisessa sekä myös esimiestyön tukemisessa.  

Vuoden 2023 alusta kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä noin 310 henkilöä tulee siir-
tymään liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen palvelukseen. Tämä on lähes 40 % 
kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä. Henkilöstön siirtoa koskevaa valmistelua teh-
dään vuoden 2022 aikana. Siirto koskee sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluissa toimivaa henkilöstöä. Siirtyvän henkilöstön 
tietojensiirtoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut on käyty syksyllä 2021 ja yhteistoimin-
taneuvottelut liikkeenluovutuksesta käydään vuonna 2022.  

Kaupungin palveluista poistuu lähivuosina henkilöstöä myös eläköitymisen kautta. 
Tarkkoja vuosipoistumia ei etukäteen kyetä arvioimaan, koska eläköityminen tapahtuu 
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yksilökohtaisen valinnan perusteella. Vuonna 2020 eläkkeelle siirtyi 31 henkilöä, näistä 
vanhuuseläkkeelle siirtyi 18 henkilöä. Kevan arvion mukaan vuonna 2022 eläkkeelle 
siirtyvien määrä on 35, samoin arvion mukaan vuosina 2022 - 2029 eläköityvien määrä 
on keskimäärin 35 henkilöä vuosittain. Tässä arviossa on vielä mukana hyvinvointialu-
eelle vuoden 2023 alusta siirtyvä henkilöstö. 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä pyritään vähentämään hakemalla aktiivisesti vaih-
toehtoisia ratkaisuja pidentää työuria myös työkyvyn heiketessä. Kaupunki on hyväksy-
nyt Työkyvyn tuen toimintamallin, jonka tarkoituksena on lisätä henkilöstön hyvinvoin-
tia, ennakoida työkyvyn heikentymistä sekä tukea työskentelyä alentuneesta työky-
vystä huolimatta. Toimintamalliin sisältyy varhainen tuki työyhteisössä, tehostettu tuki 
sekä työhön paluun tuki. Lisäksi käytössä on mukautetun työn malli, jolla pyritään tuke-
maan henkilöstön paluuta työhön sairauden estäessä tekemästä omaa työtään. Työter-
veyshuollon kanssa tiiviissä yhteistyössä etsitään ratkaisuja työntekijän työkyvyn heike-
tessä, näitä voivat olla mm. työtehtävien muuttaminen, osatyökyvyttömyyseläke, osa-
sairauspäiväraha. 

Eläköityminen antaa mahdollisuuden tarkastella tehtäviä ja tarvittavaa osaamista tule-
vaisuuden tarpeet ja henkilöstön vähentämistavoitteet huomioiden. Säästömahdolli-
suuksien löytäminen tässä yhteydessä edellyttää mahdollisuutta tapauskohtaisesti arvi-
oida sitä, voidaanko palvelua tosiasiallisesti supistaa, rekrytoida sisäistä tai ulkoista ha-
kua käyttäen tai voidaanko palvelu hankkia ostopalveluna. Ratkaisuja on välttämätöntä 
arvioida kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta huolehtien kuitenkin henkilöstön työ-
hyvinvoinnin säilymisestä. 

Henkilöstön rekrytointitarvetta arvioitaessa tulee myös ennakoida, mitä toimintojen ja 
henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle vaikuttaa kaupungin muihin toimintoihin. 

Vuosien 2022 - 2024 aikana määräaikaista henkilöstöä (ml. sijaiset) palkataan ainoas-
taan, mikäli se on palvelutuotannon toteuttamisen kannalta välttämätöntä ja mikäli palk-
kaamiselle on olemassa laissa tarkoitettu perusteltu syy. 

 
1.4 Väestö ja työllisyys 
 

Lapuan väkiluku oli vuoden 2020 lopussa 14221 asukasta. Viime vuonna väkiluku vä-
heni 57 henkilöllä, mikä johtui syntyvyyden vähentymisestä. Lapuan kaupungin netto-
muuttovoitto oli positiivinen (+2 henkilöä). Alle 15v osuus oli vuoden 2020 lopussa 17,8 
% väestöstä, 15 - 64-vuotiaiden osuus oli 57,6 % ja yli 64 vuotiaiden osuus oli 24,6 %.  
 
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Lapuan kaupungin väkiluku oli syyskuun lo-
pussa 14197 asukasta. Syyskuun loppuun mennessä syntyneiden määrä on ollut 88 ja 
kuolleiden määrä 137. Muuttoliike on ollut positiivista. Tilastokeskuksen 2021 julkaise-
man väestöennusteen mukaan vuonna 2021 Lapualla olisi asukkaita 14140, vuonna 
2022 14057, vuonna 2023 13969 ja vuonna 2024 13878.  
 
Lapualla oli lokakuun lopussa 329 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertai-
luajankohdasta määrä laski 154 henkilöllä, eli 32 prosentilla. Koko maassa työttömien-
työnhakijoiden määrä laski samalla ajanjaksolla 17,2 prosentilla. Työttömien työnhaki-
joiden määrä Lapualla nousi edellisestä kuukaudesta yhdellä henkilöllä. Lomautettujen 
lukumäärä tämän vuoden lokakuun lopussa oli 40, jossa laskua viime vuoden vertai-
luajankohtaan oli 70 henkilöä eli 64 %. Kohentuneessa tilanteessa näkyy lomautusten 
purkautuminen. Pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt 17,6 %. Työttömien työnhakijoi-
den osuus työvoimasta oli 5,2 prosenttia Lapualla ja Etelä-Pohjanmaalla 6,1 %. Koko 
maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,8 prosenttia. 
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2. Taloudelliset lähtökohdat 
 

2.1 Talouden kehitysnäkymät 
 

Talous on toipunut koronapandemiasta nopeasti niin Suomessa kuin muuallakin maail-
massa.  
Erityisesti työllisyys on kohentunut ripeästi. Koronapandemian vaikutukset maailmanta-
louteen ovat jäämässä arvioitua lyhyemmäksi kehittyneissä maissa. 

Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3-3,5 % vuonna 2021. Valtionva-
rainministeriö arvioi syyskuun 2021 Taloudellisessa katsauksessa bruttokansantuot-
teen kasvavan 3,3 % kuluvana vuonna. Julkisen talouden alijäämän arvioidaan piene-
nevän tänä vuonna ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea 
työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. 

Valtionvarainministeriö arvioi talouden kasvavan ensi vuonna 2,9 % vauhtia ja kasvu 
jatkuu viennin tukemana. Vuonna 2023 kasvu on hidastumassa 1,4 %:iin, jonka jälkeen 
kasvu olisi noin prosentin luokkaa. Vaikka kasvu hidastuu, niin kasvu on kuitenkin kes-
kipitkän aikavälin kasvua nopeampaa.  

Huolimatta talouden elpymisestä julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa ei 
saada poistetuksi lähivuosien aikana. VM:n arvion mukaan julkinen talous jää 3 mrd. 
euroa alijäämäiseksi 2020-luvun puolivälin vaiheilla. Valtionhallinto on seuraavat vuo-
det alijäämäinen ja myös kuntatalouden arvioidaan pysyvän alijäämäisenä poikkeuksel-
lisen vuoden 2020 jälkeen. 

Julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi vuonna 2020 voi-
makkaasti nousten lähes 70 %:iin. Lähivuosina julkisen talouden velkaantuminen hi-
dastuu huomattavasti ja velkasuhteen arvioidaan tasaantuvan noin 73 %:iin, jos korko-
taso pysyy edelleen poikkeuksellisen matalana. 

 

 

 

 

 

 

Yleinen taloudellinen tilanne

Muuttuja 2019 2020 2021 2022 2023
(%-muutos)
Bruttokansantuote (määrä) 1,3 -2,9 3,3 2,9 1,4
Ansiotasoindeksi, muutos% 2,1 1,9 2,3 3 2,5
Työllisyysaste 71,6 70,7 72,4 73,6 74,1
Työttömyysaste 6,7 7,7 7,8 6,8 6,4
Julkiset menot / BKT 53,2 57,3 56,8 54,3 53,4
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä /BKT % -0,9 -5,4 -3,9 -2,4 -1,5
Julkinen velka suhteessa BKT:hen % 59,5 69,5 71,2 71,3 72,2
Vaihtotase suhteessa BKT:hen, % -0,3 0,8 -0,4 -0,2 -0,1
Euribor 3kk, % -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,4
10 vuoden korko, % 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0
Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syksy 2021
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2.2 Kuntatalous 
 

Kuntatalous vahvistui selvästi vuonna 2020, vaikka kuntien toimintakate heikkeni 2,7 
%. Valtionosuudet ja verotulot kasvoivat 10,4 prosenttia ja kasvu aiheutui erityisesti val-
tion maksamista suurista koronakorvauksista ja kuntaryhmän yhteisövero-osuuden 
määräaikaisesta korotuksesta. Kuntien verotulot kasvoivat 4 prosenttia. Vuosikate pa-
rani kaikissa kuntakokoryhmissä, mutta eniten pienissä alle 2000 asukkaan kunnissa. 
Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli vain kaksi. Kuntien lainakanta kasvoi 1,5 mrd. eu-
roa yhteensä 23,4 mrd. euroon. 

Valtionvarainministeriö arvioi kuntatalouden pysyvän vuonna 2021 lähes vuoden 2020 
tasolla, mutta kuntien omat arviot ovat heikommat. Koronapandemia aiheuttaa vielä 
vuoden 2021 aikana epävarmuutta kuntatalouteen. Kuntien verotulot kehittyivät suotui-
sasti. Yhteisöveron tuotto kasvaa erityisen paljon, mutta kasvusta suurin osa tulee kun-
taryhmän jako-osuuden tilapäisestä korotuksesta. Kuntien kunnallisverotilitykset ovat 
kasvaneet tammi-lokakuun aikana 6,9 %. Lapuan kunnallisverotilitykset ovat kasvaneet 
vastaavana aikana 1,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Valtion tukitoimenpiteiden vuoksi kuntatalouden tilanne näyttää todellisuutta parem-
malta. Vuodesta 2022 ennakoidaan tulevan vaikea. VM:n arvioi kuntien toimintameno-
jen kasvun hidastuvan 3 prosenttiin vuonna 2022, kun suurin osa koronapandemian 
aiheuttamista lisäkustannuksista vähenee rokotekattavuuden parantuessa. Kuntien toi-
mintakatteen arvioidaan kuitenkin heikkenevän voimakkaasti, sillä toimintatulojen arvi-
oidaan laskevan noin 5 %. 

Koronapandemian vaikutukset kuitenkin heikentävät kuntataloutta myös vuosina 2022 - 
2023, vaikka syntyneen hoito- ja palveluvelan määrää ja vaikutuksia ei pystytä arvioi-
maan. 

Vuosi 2023 tulee olemaan poikkeuksellinen, kun sote-uudistuksen myötä kuntien me-
noista ja tuloista siirtyy huomattava osa hyvinvointialueille. Sote-uudistuksen vaikutuk-
sia kuntien talouteen ei vielä tiedetä, mutta periaatteessa uudistuksen ei pitäisi heiken-
tää tai parantaa yhdenkään kunnan taloutta enempää kuin 60 euroa /asukas. 

 

2.3 Kaupungin talous 
 
Vuonna 2020 kaupungin nettomenot kasvoivat vain 0,2 milj. euroa (0,2 %) vuodesta 
2020. Koronapandemia vähensi toimintakulujen kasvua kevään 2020 rajoitustoimien 
vuoksi ja myös sen takia, että koronatilanne oli Lapualla varsin rauhallinen vuoden 
2020 ajan. Vuosikate parani edellisvuodesta 5,6 milj. euroa ja tilikauden tulos oli 3,2 
milj. euroa ylijäämäinen. Verotuloja kertyi 0,8 milj. euroa edellistä vuotta enemmän ja 
verotulot kasvoivat 1,6 %. Nettoinvestoinnit olivat 13,3 milj. euroa. Lainakanta kasvoi 
2,9 milj. eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä oli 4.977 euroa. 

Vuonna 2021 toimintakate on lokakuun talousraporteilla yhden prosentin kasvussa, 
mikä vastaa 0,9 milj. euroa. Toimintakatteen kasvussa näkyy koronapandemian vaiku-
tus. Verotulot ovat kehittyneet myönteisesti ja lokakuun lopussa verotulot ovat kasva-
neet 2 milj. euroa eli 4,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Mikäli 
verotulot kasvavat ennusteen mukaisesti, verotulojen kasvu olisi 4,2 % vuoteen 2020 
verrattuna. Valtionosuudet ovat vähenemässä koronatukien vähenemisen vuoksi 1,6 
milj. euroa eli 3,8 %. Tilikauden 2021 tuloksesta on tulossa tämän hetkisen arvion pe-
rusteella alkuperäistä talousarviota parempi verotulokehityksestä johtuen. Myös valtion 
avustus koronakustannuksiin auttaa kohentamaan taloustilannetta jonkin verran, sillä 
perusturvan toimintakulut ovat olleet voimakkaassa kasvussa koko vuoden. Kuluvan 
vuoden nettoinvestoinnit ovat toteutuneet vain 47 %:sti eli nettoinvestoinnit lokakuun 
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lopussa olivat 3,9 milj. euroa. Vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion nettoinvestoinnit 
olivat 7,8 milj. euroa ja muutetun talousarvion nettoinvestoinnit ovat 8,2 milj. euroa. In-
vestoinnit toteutuvat takapainotteisesti ja kiihtyvät usein loppuvuodesta, mutta on näh-
tävissä että investointien toteutuma jää talousarviosta.  

Arvioitu vuoden 2021 lopun lainamäärä on 67,5 milj. euroa.  

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu haasteellisista lähtökohdista. Hintojen nousu ja 
lakimuutokset aiheuttavat merkittäviä kustannuspaineita erityisesti perusturvaan. Epä-
varmuutta tuo myös ensi vuoden koronatilanne ja sen vaikutus taloudelliseen kehityk-
seen. Kunta-alan palkkaratkaisu ensi vuodelle on avoinna ja myös se tuo epävarmuutta 
palkkatason arviointiin. 

Talousarviossa 2022 kaupungin nettomenot kasvavat 2,2 milj. euroa eli 2,6 % vuoden 
2021 alkuperäisestä talousarviosta. Vuoden 2022 nettomenot ovat 89 milj. euroa. Net-
tomenojen kasvu on talousarviossa 2022 kohtuullinen mutta toisaalta haasteena on 
kustannustason nousu. Verorahoituksen kasvuksi on arvioitu 2,3 % vuoden 2021 tilin-
päätösennusteeseen verrattuna. Verorahoituksen määräksi vuoden 2022 talousarvi-
ossa on arvioitu 96,1 milj. euroa. 

Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on 6,75 milj. euroa ja tilikausi päättyy nollatulok-
seen.  

Kaupungin nettoinvestointimenot ovat 9 milj. euroa vuoden 2022 talousarviossa. Toi-
minnan ja investointien rahavirta on 2,3 milj. euroa negatiivinen. Investointien tulorahoi-
tusprosentti on talousarviossa 63 %. Yksi merkittävimpiä ensi vuoden investointeja on 
Ritavuoren päiväkodin rakentamisinvestointi, jonka kustannusarvio on 2,7 milj. euroa.  

Lainamäärän kasvuksi arvioidaan 2,1 milj. euroa vuonna 2022. Lainamäärä kasvaa 
vuonna 2023 arvioilta 4,1 milj. euroa ja vuonna 2024 2,9 milj. euroa. Lainamäärän 
kasvu täsmentyy vuosittain talousarviota laadittaessa ja ennusteiden tarkentuessa.  

 

3 Talousarvion perustelut 
 

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 21.6.2021 talousarvion laadintaohjeet. Laadin-
taohjeiden yhteydessä lautakunnille asetettiin euromääräiset raamit, joiden tarkoitus oli 
ohjata talousarvioarviovalmistelua siten, että talous saadaan tasapainoon. Kevään ja 
kesän arvioiden perusteella tasapainoiseen lopputulokseen pääseminen sallisi 1,8 % 
toimintakatteen kasvun vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon. Syksyn parantuneet 
verotuloarviot kuitenkin sallivat sen, että toimintakate kasvoi 2,6 % alkuperäiseen ta-
lousarvioon verrattuna.  

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 21.6.2021 alun perin 6,8 milj. euron investoin-
tikaton. Investointikattoa nostettiin talousarviolaadinnan edetessä 8,1 milj. euroon (KH 
27.9.21) ja lopulliseksi investointikatoksi asetettiin 9,015 milj. euroa (KH 1.11.2021). 
Vuoden 2022 investointien nettomenot 9,015 milj. euroa, josta Ritavuoren päiväkoti-
investointi on 2,7 milj. euroa.  

Veroprosentit on valtuusto päättänyt pitää ennallaan (Kv 8.11.2021) 

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi on päättymässä 28.2.2022. Toi-
mielimet ovat varanneet palkankorotuksia varten määrärahat omiin talousarvioihinsa.  
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3.1 Tuloperusteet 
 

3.1.1 Verotulot 
 
Kaupungin verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta.  
Lapuan kaupungin kunnallisveroprosentti on 21,5 %. Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaan 
kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti oli 21,36 % vaihteluvälin ollessa 21 - 22,5 %. 
Vuonna 2021 Suomen kuntien keskimääräinen painotettu tuloveroprosentti oli 20,02 %. 
Kuntakoon 10.001 - 20.000 asukasta olevissa kunnissa keskimääräinen tuloveropro-
sentti vuonna 2021 oli 20,84 %. 
 
 
Verotulokehityksessä tapahtuu suuria heilahteluja taloussuunnitelmakaudella sote-uu-
distuksen vuoksi. Vuonna 2022 verotulojen arvioidaan kasvavan 2,7 % ja vuonna 2023 
verotulojen arvioidaan vähenevän 49,7 %. Vuonna 2024 verotulot ovat laskemassa  
3,9 %. Vuonna 2021 verotulot ovat kasvamassa 2,6 %.  
 
Kunnallisveron ja yhteisöveron kehitys heilahtelee merkittävästi sote-uudistuksen vai-
kutuksesta ja taloussuunnitelmakausien 2023 - 2024 verotulojen arviointi on erittäin 
haastavaa. Kaikilta kunnilta siirretään kunnallisveroa yhtä monta prosenttiyksikköä hy-
vinvointialueille sote-tehtävien rahoitukseen sote-valtionosuuksien lisäksi. Valtiovarain-
ministeriön keväällä 2021 tekemän laskelman mukaan tämä olisi 12,39 %-yksikköä. 
Tämä prosenttiosuus päivitetään ensi vuonna. Kunnallisverosta leikattava osuus mää-
räytyy siirtolaskennan lopputulemana ja muuttuu siirtyvien kustannusten, valtionosuuk-
sien, veromenetysten kompensaation ja yhteisöveron muuttuessa. Näiden laskelmien 
mukainen kaupungin uusi kunnallisvero olisi 9,11 %.  
 
Vuonna 2022 kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 2,7 %. Yhteisöverotulot ovat 
laskemassa noin 26 %, kun kuntaryhmän määräaikainen yhteisöveron jako-osuus on 
päättymässä ja pysyvän sen jälkeen ennallaan. Kiinteistöveron arvioidaan suunnitelma-
kaudella pysyvän samassa tasossa. 
 
 

 
 
Kunnallisvero 
 

Lapuan kunnallisveroprosentista päättää vuosittain kaupunginvaltuusto. Kaupunginval-
tuusto hyväksyi kokouksessaan 8.11.2021 vuoden 2022 kunnallisveroprosentiksi 21,5 
%. Kunnallisvero pysyi ennallaan. 
 
Vuoden 2022 verotuloarvioita tehtäessä käytettävissä on ollut ennakkotieto vuoden 
2020 veroista, jonka mukaan verotulot kasvoivat koko maassa 2,1 % ja Lapualla 1,9 %. 
Lapualla verotettavien tulojen arvioidaan kasvavan 2,8 % vuonna 2021 ja vuonna 2022 
kasvu on myös 2,8 %. Vuonna 2021 kunnallisverotilitysten kumulatiivinen muutos La-
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pualla on lokakuun tilityksen jälkeen 1,9 % ja koko maassa 6,9 %. Lapuan kunnallisve-
rotilitysten arvioidaan kasvavan vuonna 2021 noin 1,7 %. Vuonna 2022 kunnallisvero-
tuloja arvioidaan kertyvän 48 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2021 talousarvioon 
verrattuna 2,7 milj. euroa. 
 
Vuoden 2023 alusta voimaan tulevan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä 
kunnallisveroprosentit alenevat. Ennakkolaskelmien mukaan kunnallisveroprosentit ale-
nevat kaikkien kuntien osalta 12,39 %-yksiköllä. Lapuan kunnallisveroprosentti olisi en-
nakollisen tiedon mukaan vuoden 2023 alusta 9,11 %. Kunnan tuloverosta leikattava 
prosenttiosuus selviää lopullisesti, kun valtion rahoitusvastuulle siirtyvien menojen 
määrä vahvistuu keväällä 2022 perustuen kuntien talousarviokyselyn mukaisiin tietoihin 
vuoden 2022 kustannuksista. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanoa 
ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanoa koskevan lain 55 §:n mukaan kunnan-
valtuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveropro-
sentti vähennettynä kunnallisveron alen-tumista vastaavalla prosenttiyksiköllä (ennak-
kotieto tällä hetkellä -12,39 %-yksikköä). Käytännössä vuoden 2021 veropäätös määrit-
tää siten vuosien 2022 ja 2023 kunnallisveroprosentin tason.  
 
Sote-uudistuksen vaikutus verotuloihin ei näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, 
koska tuolloin kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden mukaan 
kunnallisverotuloja aiemmilta verovuosilta. Tämän seurauksena kuntien verotulot ale-
nevat vuonna 2023 merkittävästi, mutta verotulokertymä on alenemassa vielä vuonna 
2024. 
 
Tässä vaiheessa Lapuan kaupungin kunnallisverokertymäksi on arvioitu vuonna 2023 
24,2 milj. euroa ja vuonna 2024 23,6 milj. euroa. 
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Yhteisövero 
 

Kuntaryhmän jako-osuus vuonna 2021 on 44,34 %. Kuntaryhmän jako-osuutta korotet-
tiin 10 %-yksiköllä osana valtion kuntatalouden tukipakettia. Kuntien määräaikainen yh-
teisövero-osuuden korotus päättyy vuoden 2021 lopussa, minkä seurauksena kunta-
ryhmän jako-osuus alenee 10 %-yksiköllä. Arvioitu kuntaryhmän jako-osuus ensi vuo-
delle on 34,19 %. Kaupungin yhteisöveron jako-osuus vuodelle 2022 määräytyy vero-
vuosien 2020 ja 2019 perusteella ja tieto osuudesta saadaan tammikuussa 2022. 
 
Yhteisöveroa on kertymässä n. 3,1 milj. euroa vuonna 2021. Yhteisöverotulojen tilitys 
on ollut kuluvana vuonna koko maan tasolla ennakoitua parempaa. Vuoden 2021 ta-
lousarvion mukainen yhteisöverotuloarvio on 2,7 milj. euroa. Talousarviovaiheessa on 
arvioitu kaupungin yhteisövero-osuuden olevan 2,3 milj. euroa vuonna 2022.  
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2023 alusta voimaan tulevan muutoksen seu-
rauksena kuntien jako-osuus yhteisöveron jako-osuudesta on alenemassa. Arvion mu-
kaan kuntaryhmän jako-osuus vuonna 2023 olisi 22,73 %. Sote-uudistuksen vaikutus 

verotuloihin ei kuitenkaan näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tuolloin kun-
nille kertyy vielä veroja korkeamman jako-osuuden mukaisesti aiemmilta verovuosilta. 
 
Kuntaliitto on 27.9.2021 arvioinut, että yhteisöverokertymä alenee yhteisöveron kunta-
ryhmän jako-osuuden alentumisen seurauksena 25,8 % vuoteen 2021 nähden. Vuonna 
2023 yhteisöverokertymän arvioidaan alenevan 26,4 % ja vuonna 2024 edelleen 1,4 %.  
 
Lapuan kaupungin yhteisöverokertymäksi vuodelle 2022 arvioidaan 2,3 milj. euroa, 
vuonna 2023 1,7 milj. euroa ja vuonna 2024 1,7 milj. euroa. 
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Kiinteistövero 
 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistö-
verolain  
11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden 
laissa määriteltyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvis-
taa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.  
 
Kiinteistöveron tuotto on vuonna 2021 noin 3 milj. euroa ja kiinteistöveron määrän arvi-
oidaan pysyvän samana vuonna 2022. Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia 
vuodelle 2022. 
 
Vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiinteistöveroprosentit 2022 Vaihteluväli Lapua
Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93−2,00 % 1,05 %
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41−1,00 % 0,45 %
Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93−2,00 % 1,05 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00−6,00 % 6 %
Yleishyödyllinen käyttö 0-2,00% 0 %
Eräiden laitosten veroprosentti 0-3,10% 3,10 %
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3.1.2 Valtionosuudet 
 

Valtionosuusjärjestelmä uudistettiin vuonna 2015. Valtionosuudet määräytyvät pitkälti 
kunnan väestön ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella. Sote-uudistuksen toteutu-
essa myös valtionosuusjärjestelmä uudistetaan. Nykyisen järjestelmän keskeiset mää-
räytymisperiaatteet on kuitenkin tarkoitus säilyttää. 

Kuntien peruspalvelujen valtionosuudet vähenevät 1,1 mrd. vuodesta 2021. Alenema 
johtuu pääsääntöisesti siitä, ettei vuodelle 2022 ole budjetoitu vastaavia määräaikaisia 
korotuksia vuodelle. Laskennalliset valtionavut vuonna 2022 ovat kuitenkin 270 milj. 
euroa suuremmat kuin valtion vuoden 2021 talousarviossa. Kuntien laskennalliset valti-
onosuudet ovat vuonna 2021 vajaa 8 mrd. euroa ja veromenetysten korvaukset 2,66 
mrd. euroa. Kuntien valtionosuuksien kasvua vuonna 2022 selittävät hallituksen ke-
vään 2021 kehysriihessä päättämä 246 milj. euron valtionosuuden korotus sekä vuo-
den 2022 indeksikorotus. 

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 25,67 prosentista 23,59 prosent-
tiin vuonna 2022. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus on 564 milj. eu-
roa, mutta summa leikataan kunnilta. Lisäksi kilpailukykysopimukseen liittyvä 233,6 
milj. euron leikkaus kuntien valtionosuuksiin tehdään pysyväksi. Kaiken kaikkiaan val-
tion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta yli miljardilla eurolla ensi vuonna, mutta 
muutosta selittää pääosin koronatukien leikkaaminen. Lopulliset päätökset vuoden 
2022 valtionosuudesta tehdään vuoden 2021 lopussa. 

Lapuan valtionosuudet vuonna 2022 ovat ennakkoarvioiden mukaan 42,8 milj. euroa. 
Kasvua vuoden 2021 valtionosuuksiin verrattuna on 1,6 milj. euroa eli 3,9 %.  
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Sote-uudistus vaikuttaa myös kuntien valtionosuuksiin. Sote-uudistuksen myötä valti-
onosuudet laskevat noin 17,3 milj. euroon. Taloussuunnitelmakaudella 2023 - 2024 val-
tionosuuksien arvioidaan hieman laskevan vuosittain. Vuosien 2023 - 2024 valtion-
osuuksien arviointiin vaikuttavat useat sellaiset tekijät, joiden vaikutusta ei ole luotetta-
vissa arvioitavissa vuoden 2021 aikana. Vuonna 2023 valtionosuuksia arvioidaan kerty-
vän noin 17,3 milj. euroa ja vuonna 2024 n. 17,2 milj. euroa. Vuoden 2024 arvioitu valti-
onosuus perustuu VM:n julkaisemaan painelaskelmaan. 

 

 

 

3.1.3 Toimintatuotot 
 

Siltä osin kuin kaupunginvaltuusto ei ole erikseen vahvistanut joidenkin maksujen pe-
rusteita, lautakuntien tulee vahvistaa maksujen perusteet kulloinkin voimassa olevan 
lainsäädännön mahdollistamalla tavalla. Lautakuntien tulee vuosittain tarkistaa maksu-
jen määrät ja tehdä tarvittaessa kustannustason muutosta vastaavat tarkistukset. 

Vuoden 2022 talousarvion arvioidut toimintatuotot ovat 12,9 milj. euroa. Vuoden 2021 
talousarvioon verrattuna toimintatuotot ovat pienentyneet 0,6 %. Toimintatuottojen vä-
hentyminen johtuu asiakasmaksulain muutoksesta, joka on astunut voimaan 1.7.2021. 
Myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu 1.8.2021 alkaen, joka pie-
nentää kunnan varhaiskasvatusmaksuja. Nämä muutokset on huomioitu vuoden 2022 
talousarviossa.  

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on vuoden 2022 talousarviossa 12,7 %. Toi-
mintatuottojen osuus kaikista kaupungin tuloista on 12 %. 

TP TA TA
VALTIONOSUUDET (1000€) 2020 2021 2022 € %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 35 849 34 259 35 103 844 2,5 %
Verotulomenetysten korvaus 6 938 7 243 7 992 749 10,3 %
Verotulojen maksun kompensaatio 245 0
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -265 -282 -282 0 0,0 %
Yhteensä 42 767 41 219 42 813 1 594 3,9 %

Muutos
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3.2 Toimintakulut 
 

Toimintakulut vuoden 2022 talousarviossa ovat yhteensä 102,3 milj. euroa. Toimintaku-
lut ovat n. 2 % eli 2 milj. euroa vuoden 2021 alkuperäistä talousarviota suuremmat. Toi-
mintakulut ovat vuoden 2021 aikana olleet voimakkaassa nousussa erityisesti perustur-
van osalta. Valtuusto on myöntänyt perusturvalle 1,8 milj. euron lisämäärärahan 
8.11.2021. Toimintakuluista merkittävimmän erän muodostavat henkilöstökulut ja pal-
velujen ostot.  

Lapuan kaupungin toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin vuoden 2022 talousarviossa 
 

 

 

3.2.1 Henkilöstömenot 
 

Vuoden 2021 lopussa kunta-alan palkkaratkaisut ensi vuodelle ovat vielä avoinna.  
Lapuan kaupungin henkilöstömenoissa on varauduttu 1,8 % sopimuskorotuksiin.  
Lapuan kaupungin toimintakuluista yksi merkittävimmistä eristä ovat henkilöstömenot, 
jotka vuoden 2022 talousarviossa ovat 48,5 milj. euroa eli 47 %. Henkilöstömenoissa 
on huomioitu palkkojen sivukulut kuten sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut, eläkemeno-
perusteinen maksu ja muut sosiaalivakuutusmaksut. 

3.2.2 Sisäiset vuokrat 
 
Talousarviosta on jätetty sisäiset vuokrat talousarvion laadintavaiheessa pois vertailu-
kelpoisuuden vuoksi. Sisäiset vuokrat tuodaan alkuvuodesta 2021 kaupunginvaltuus-
tolle käsiteltäväksi. Sisäisten vuokrien määrä vuoden 2022 talousarviossa on n. 12,5 
milj. euroa.  

3.2.3 Rahoitustulot ja -menot 
 
Talouden globaalit näkymät vuodelle 2022 osoittavat vahvaa kasvua pandemiasta toi-
pumisen jälkeen. Kuluvana vuonna talous on toipunut hyvin ja kasvukauden aikaisia 
ongelmia kuten komponenttipulaa sekä kuljetus- ja energiakustannusten nousua on il-
mennyt. 
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Keskuspankkien rahapolitiikka ja julkisen sektorin finanssipolitiikka ovat tukeneet ta-
loutta avokätisesti. Tämän seurauksena velan määrä on kasvanut maailmanlaajuisesti. 
Keskuspankkien arvopaperiostojen määrän vähentyminen näyttää ensi vuodelle toden-
näköiseltä ja tämä vaikuttaa erityisesti pitkien korkojen tasoon. Rahapolitiikan keskeisin 
haaste on, miten kevyestä markkinasta ja valtavasta likviditeetin lisäyksestä palataan 
hallitusti normaaliin markkinaympäristöön. 

Lapuan kaupungin ensi vuoden talousarvio on laadittu sillä näkemyksellä, että korko-
taso pysyy matalana. Lyhyiden markkinakorkojen arvioidaan olevan negatiiviset koko 
ensi vuoden. Lyhyillä euribor-koroilla on vaikutusta kaupungin korkomenojen puolella, 
erityisesti lyhytaikaisten lainojen osalta. Kaupungin korkomenot ovat arviolta 0,49 milj. 
euroa vuonna 2022. Korollinen vieras pääoma on alhaisen korkotason ansiosta edel-
leen kohtuullinen. Lainakannan kasvusta johtuen korkomenot kuitenkin kasvavat ensi 
vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna. 

Suunnitelmajaksolla vuosina 2023 - 2024 korkomenojen arvioidaan pysyvän melko  
vakaina. Näkemys perustuu korkomarkkinoiden tämän hetkiseen hinnoitteluun tulevai-
suudesta.  

Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän ensi vuonna noin 0,19 milj. euroa. Ne muodostu-
vat pääosin osingoista ja osuuspääoman koroista. Pankit eivät enää maksa mitään kor-
koa tilivaroille. Muiden rahoituskulujen osuus on n. 0,09 milj. euroa, josta 46.000 euron 
osuus on takaus- ja luottotappioprovisioita. 

 

3.2.4 Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos 
 

Vuoden 2020 tilinpäätöksen vuosikate oli 9,3 milj. euroa ja tilikauden tulos oli ylijäämäi-
nen 3,2 milj. euroa. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronapandemian ja siihen liitty-
vien valtion tukitoimien vuoksi, minkä johdosta myös tilikausi muodostui ylijäämäiseksi. 
Vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion vuosikate on 4,9 milj. euroa ja tilikauden tulok-
sen on ennakoitu olevan 1,57 milj. euroa alijäämäinen. Lapuan kaupungin valtuusto 
myönsi marraskuussa perusturvalle 1,8 milj. euron lisämäärärahan, sillä perusturvan 
toimintakulut ovat kasvaneet voimakkaasti vuoden 2021 aikana ja lokakuun lopussa 
perusturvan toimintakulut ovat ylittyneet 2,3 milj. euroa talousarvion tasaiseen toteutu-
maan verrattuna. Suomen valtio on luvannut korvata koronapandemian aiheuttamia li-
säkuluja kunnille ja valtionavustushaun ensimmäinen haku on päättynyt. Korvauksen 
ensimmäinen osa maksetaan alkuvuodesta 2022 ja sen määräksi on arvioitu 1,1 milj. 
euroa. Avustushaun toinen osa on alkuvuodesta 2022. Avustus saadaan kirjata perus-
turvan toimintatuottoihin tukiin ja avustuksiin joten tämä tasaa perusturvan nettokuluja.  

Kuluvasta vuodesta ennakoidaan tulevan alijäämäinen, mutta talousennusteiden mu-
kaan alijäämästä olisi kuitenkin pienempi kuin 1,57 milj. euroa alkuperäiseen talousar-
vioon verrattuna. Lokakuun lopun tilanteen perusteella on arvioitu, että alijäämä olisi  
n. 0,3 - 0,4 milj. euroa. 

Vuoden 2022 vuosikatteen on arvioitu olevan 6,75 milj. euroa ja talousarviovuoden  
tavoitteena on nollatulos, jolloin kaupungin talous saataisiin tasapainoon.  

Lapuan kaupungin suunnitelmapoistoiksi arvioidaan 6,7 milj. euroa. Poistojen määrä 
kasvaa uusien investointien myötä. Lopullinen poistomäärä selviää tilinpäätöksen laati-
misen yhteydessä. Suunnitelmakausien poistojen määrän on arvioitu pysyvän  
n. 6,7 milj. euron tasossa. 
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3.2.5  Yhteenveto lautakuntien määrärahoista 
 

  

 

Toimielinten toimintakatteiden prosentuaalinen osuus koko kaupungin toimintakatteesta talousarvi-
ossa 2022 

 

Muut toimielimet (vaalit, tarkastusltk, valtuusto, ympäristöltk) 

 

 

Vaalit TA 2022 Sivistyslautakunta TA 2022
Toimintatuotot 20 000 Toimintatuotot 2 609 895
Toimintakulut -25 000 Toimintakulut -26 245 684
Toimintakate -5 000 Toimintakate -23 635 789

Tarkastuslautakunta TA 2022 Toimintatuotot 4 613 250
Toimintatuotot 0 Toimintakulut -55 616 703
Toimintakulut -34 000 Toimintakate -51 003 453
Toimintakate -34 000

Tekninen lautakunta TA 2022
Valtuusto TA 2022 Toimintatuotot 4 571 290
Toimintatuotot 0 Valmistus omaan käyttöön365 000
Toimintakulut -76 000 Toimintakulut -15 574 650
Toimintakate -76 000 Toimintakate -10 638 360

Kaupunginhallitus TA 2022 Ympäristölautakunta TA 2022
Toimintatuotot 959 700 Toimintatuotot 132 095
Toimintakulut -4 403 550 Valmistus omaan käyttöön 0
Toimintakate -3 443 850 Toimintakulut -332 343

Toimintakate -200 248
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4 Tulos- ja rahoituslaskelma 
 

4.1 Tuloslaskelma 
 

Talousarvion tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka kunnan tulorahoitus riittää palvelutoi-
minnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä taloudellisen käyttöiän 
mukaisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmassa lasketaan yhteen ta-
lousarvion käyttötalousosan toimintatulot ja -menot. Tuloslaskelmaosan välituloksina 
esitetään seuraavat tiedot: 

 Toimintakate kertoo, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla,  
valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla 

 Vuosikate ilmoittaa paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhen-
nysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen 

 Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen 
 Tilikauden yli- tai alijäämä sisältää niin sanotut tuloksenkäsittelyerät eli pois-

toeron, varausten ja rahastojen muutokset. Tilikauden yli- tai alijäämä lisää tai  
vähentää kunnan omaa pääomaa. 

 
Vuoden 2022 talousarvion toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimin-
takate on 89 milj. euroa negatiivinen. Toimintakatteen jälkeen tuloslaskelmassa esite-
tään verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot. Verorahoitus (verotulot ja 
valtionosuudet) kasvaa 4,1 milj. euroa syyskuun 2021 tuoreimpaan ennusteeseen ver-
rattuna. Verotulojen arvioidaan kasvavan 0,5 milj. euroa vuoden 2021 ennusteeseen 
verrattuna ja valtionosuuksien arvioidaan kasvavan 2,1 milj. euroa vuoden 2021 valti-
onosuuksiin verrattuna.  
 
Edellä mainittujen erien jälkeen muodostuva vuosikate on 6,75 milj. euroa. Vuoden 
2022 poistojen määräksi on arvioitu 6,75 milj. euroa. Investointien myötä myös vuosit-
taiset poistot kasvavat. Tilikauden tulos on 0 euroa.  
 
Taloussuunnitelmakauden tavoitteena on pitää talous tasapainoisena ja mitoittaa me-
nojen kasvu verorahoituksen kasvua pienemmäksi. Soteuudistuksen toteutuminen vuo-
desta 2023 alkaen vaikuttaa erittäin paljon taloussuunnitelmavuosien tuloslaskelmiin. 
Uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat vielä hyvin epäselvät, mikä vaikeuttaa ta-
loussuunnitelman laadintaa. Nettomenot putoavat vuonna 2023 arviolta 57 prosenttia.  
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Vuodelle 2021 on myönnetty perusturvaan 1,8 milj. euron lisämääräraha, joka heikentää vuoden 
2021 toimintakatetta. Tämä perusturvan lisämääräraha ei näy vuoden 2021 alkuperäisessä talous-
arviossa. Lisäksi valtuusto on myöntänyt 0,2 milj. euron lisämäärärahan vuoden 2021 poistoihin. 
Muutetun talousarvion 2021 poistojen määrä on 6,7 milj. euroa. 

 

 

 

  

Tunnusluvut TP 2020
Alkuper. TA 

2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024
Yli jäämä taseessa (1000€) 19 485 17 911 17 911 18 906 18 615
Toimintatuotot/toimintakulut % 12,5 % 13,0 % 12,7 % 17,4 % 17,4 %

Vuosikate / poistot % 152,4 % 75,8 % 100,0 % 114,6 % 95,7 %

Vuosikate €/ asukas 657 348 480 558 462

Verotulot € / asukas 3 564 3 608 3 793 2 065 2 039

Asukasmäärä 14 221 14 140 14 057 13 969 13 878
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4.2 Rahoituslaskelma 
 

Talousarvion laskelmaosan rahoituslaskelmaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma- ja 
investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta (toiminnan ja investointien raha-
virta). Lisäksi rahoitusosaan merkitään kaupungin antolainauksen, lainakannan ja mah-
dolliset oman pääoman muutokset sekä arvio merkittävistä muutoksista muissa maksu-
valmiuden erissä (rahoituksen rahavirta). 

Rahoituslaskelma on rahavirtalaskelman luonteinen, sen lopussa esitetään toiminnan ja 
investointien sekä rahoituksen rahavirtojen vaikutus kaupungin rahavaroihin eli sitä, mi-
ten kaupungin rahavarat muuttuvat toiminnan johdosta tilikauden aikana. Välituloksena 
esitetään vaikutus maksuvalmiuteen. 

Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan tuloista ja menoista kertyvä tulorahoitus on 
talousarviossa 2022 6,75 milj. euroa. Investointien aiheuttama rahoitustarve eli inves-
toinnit vähennettynä niihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja myyntituloilla on 9 milj. euroa. 
Tulorahoitus ei riitä investointien kattamiseen, ja toiminnan ja investointien rahavirta 
muodostuu yhteensä 2,3 milj. euroa negatiiviseksi. 
 
Uutta lainaa arvioidaan nostettavan 11 milj. euroa. Kaupungin lainoja lyhennetään mak-
suohjelmien mukaisesti 8,9 milj. eurolla. Lainamäärän nettokasvuksi arvioidaan 2,1 milj. 
euroa. 
 
Asukaskohtaisen lainamäärän arvioidaan nousevan vuoden 2022 lopussa 4.953 euroon. 
Kaikkiaan talousarvion vaikutus kaupungin rahavaroihin on 0,1 milj. euroa negatiivinen. 
Talousarvion toteutuessa kaikilta osiltaan kaupungin rahavarat ja eräät muut maksuval-
miuteen vaikuttavat erät pienenevät kyseisellä summalla. 
 
Vuosien 2022 - 2024 investointisuunnitelma on yhteensä 31,6 milj. euroa, josta talonra-
kennushankkeiden osuus on 18,5 milj. euroa. Suunnitelmakausien merkittävin investointi 
on uimahalli/urheilutaloa koskeva investointi, jonka suuruudeksi on investointisuunnitel-
massa arvioitu 11,4 milj. euroa. 
 
Investointitarpeiden vuoksi kaupungin lainamäärä nousee n. 76,7 milj. euroon vuoden 
2024 lopussa, mikäli kaikki investoinnit toteutuvat suunnitellussa aikataulussa ja inves-
toinnit tehdään kaupungin taseeseen ja toimintakate sekä tulorahoitus kertyvät arvioi-
dusti.  
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Vuoden 2021 lopun arvioitu lainakanta on 67,5 milj. euroa. Lainakannan arvioidaan olevan vuoden 
2024 lopussa 76,7 milj. euroa.  
 

RAHOITUSLASKELMA TP 2020
Alkuper. 
TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 9 345 524 4 925 572 6 750 000 7 795 000 6 409 000
Tulorahoituksen korjauserät -69 880 0 0 0
Tulorahoitus yhteensä 9 275 644 4 925 572 6 750 000 7 795 000 6 409 000

Investointien rahavirta
Investointimenot -16 110 827 -9 327 000 -10 645 000 -15 620 000 -10 919 000
Rahoituitusosuudet investointimenoihin 96 003 0 225 000 1 230 000 50 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 762 475 1 527 000 1 405 000 1 360 000 1 300 000
Investointien rahavirta, netto -13 252 349 -7 800 000 -9 015 000 -13 030 000 -9 569 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -3 976 705 -2 874 428 -2 265 000 -5 235 000 -3 160 000

Rahoituksen rahavirta
Antolainasaamisten vähennykset 1 370 983 62 000 62 000 62 000 62 000
Antolainasaamisten lisäykset -36 000 0 0 0 0
Antolainauksen muutokset 1 334 983 62 000 62 000 62 000 62 000
Pitkäaik. lainojen lisäys 10 000 000 11 500 000 11 000 000 13 000 000 12 000 000
Pitkäaik.lainojen vähennys -8 082 394 -8 700 000 -8 896 000 -8 900 000 -9 100 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 000 000 0 0
Lainakannan muutokset 2 917 606 2 800 000 2 104 000 4 100 000 2 900 000
Oman pääoman muutos 1 200 200
Toimeksiantojen var.ja pääomien muut. 181 598
Vaihto-omaisuuden muutos -35 971
Saamisten muutos -623 346
Korottomien velkojen muutos -3 093 286
Muut maksuvalmiuden muutokset -3 571 006
Rahoituksen rahavirta 1 881 784 2 862 000 2 166 000 4 162 000 2 962 000

Vaikutus maksuvalmiuteen -2 094 921 -12 428 -99 000 -1 073 000 -198 000

Tunnusluvut TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024
Nettoinvestoinnit / asukas € 932 552 641 933 690
Lainakanta 70 777 67 527 69 631 73 731 76 731
Lainakanta €/asukas 4977 4 776 4 953 5 278 5 529
Asukasmäärä (Tilastokeskuksen väestöennuste 2021) 14 221 14 140 14 057 13 969 13 878

Lainakanta vuoden 2021  osalta on laskettu lokakuun 2021 tietojen pohjalta.

Investointien tulorahoitus% 58 % 53 % 63 % 50 % 59 %
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5 Investoinnit 
 

Vuonna 2021 kokonaisinvestointimenot ovat 10,6 milj. euroa ja investointien rahoitustu-
lot 1,63 milj. euroa eli nettoinvestointimenot ovat 9 milj. euroa. 

Rakennusinvestointien osuus on 4,2 milj. euroa, liikenneväylien 2,2 milj. euroa, muiden 
kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osuus 0,4 milj. euroa, vesilaitoksen 1,3 milj. euroa ja 
kalustohankintojen osuus 0,7 milj. euroa. Maa-alueiden ostoihin on varattu 1,5 milj.  
euroa ja myyntituloihin 1,4 milj. euroa. 

Rakennusinvestoinneista merkittävin kohde on uuden päiväkodin rakentaminen, johon 
on varattu ensi vuodelle 2,7 milj. euroa. Investointiohjelmaan sisältyy lisäksi lukuisia 
muita pienempiä saneerauskohteita. Uimahallin hankesuunnitteluun on varattu ensi 
vuodelle 0,4 milj. euron määräraha. 

Investointiosan vuosien 2023 - 2024 investointikohteet ja niiden rahoitus päätetään 
vuosittain ko. talousarvion vahvistamisen yhteydessä.  

Vuoden 2023 suunnitellut kokonaisinvestointimenot ovat 13 milj. euroa ja vuoden 2024 
9,6 milj. euroa. 

Investoinneista on yksityiskohtainen luettelo talousarviokirjan lopussa liitteenä. 
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INVESTOINTIOSA (1000 €) TA 2022 TA 2023 TA 2024

Kiinteä omaisuus Investointimenot 1490 1390 1390
Investointitulot 1405 1300 1300
Nettomenot 85 90 90

Rakennusinvestoinnit Investointimenot 4210 9457 6140
Investointitulot 0 1230 50
Nettomenot 4210 8227 6090

Liikenneväylät Investointimenot 2244 1825 1385
Investointitulot
Nettomenot 2244 1825 1385

Muut kiinteät rakenteet 
ja laitteet Investointimenot 600 960 613

Investointitulot 225
Nettomenot 375 960 613

Vesihuoltolaitos Investointimenot 1250 950 860
Investointitulot
Nettomenot 1250 950 860

Kalustohankinnat Investointimenot 851 1038 531
Investointitulot 60
Nettomenot 851 978 531

Investoinnit yhteensä Investointimenot 10 645 15 620 10 919
Investointitulot 1 630 2 590 1 350
Nettomenot 9 015 13 030 9 569
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6 Talousarvion sitovuus 
 
Talousarvion sitovuustasot eri talousarvion osille on osa toiminnan ohjausta.  
Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja  
taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sitovana hyväksyttyjä 
määrärahoja ei saa ylittää. Sitovuudella tarkoitetaan myös raportointivelvollisuuden  
tasoa. 
 
Talouspäällikkö voi tehdä talousarvion teknisiä määrärahasiirtoja (esim. palkkavaraus-
määrärahojen siirto, sisäisten vuokrien korjaukset, tekniset korjaukset), jotka eivät vai-
kuta talousarvion kokonaistoteutumaan. Organisaatiomuutoksesta johtuvien määrära-
hojen muutoksista toimielinten välillä päättää valtuusto.  

Vuoden 2021 talousarvion määrärahojen sitovuustasot valtuustoon nähden ovat: 

Käyttötalousosa: Toimielimen nettomeno eli toimintakate 

Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunnat hyväksyvät talousarvion 
käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen talousarvion täytäntöönpano-
ohjeiden mukaisesti.  

Tuloslaskelmaosa: Verotulot 

  Valtionosuudet 

  Rahoitustuotot- ja kulut 

Rahoitusosa: Pitkäaikaisten lainojen lisäys 

  Antolainojen lisäys 

         Investointiosa: Kaupunginvaltuuston nähden sitovia ovat tehtäväalueiden nettomenot. 
Tehtäväalueet ovat seuraavat: 

 - Kiinteän omaisuuden loppusumma 

 - Rakennusinvestointien loppusumma 

 - Liikenneväylien loppusumma 

 - Muut kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä, josta erikseen   vesihuolto-
laitoksen loppusumma 

 - Lautakuntakohtainen kalustohankintojen loppusumma  

 - Arvopaperit ja osuudet 

 - Aineeton käyttöomaisuus 

Lautakuntaan nähden sitovia investointeja ovat: 

Tekninen lautakunta: rakennusinvestointien, liikenneväylien, muiden kiin-
teiden rakenteiden ja laitteiden, josta erikseen urheilu- ja ulkoilualueiden 
ja vesihuoltoinvestointien hankekohtainen jako 

 

Lautakunnat: Kalustohankintojen hankekohtainen jako 
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Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden ai-
kana neljännesvuosittain. Mahdollisista ylitysuhista on raportoitava kaupunginhallituk-
selle välittömästi ja samalla esitetään korjaustoimenpiteet talousarvion ylitysuhan vält-
tämiseksi. Raportissa palvelualueet esittävät tavoitteiden toteutumisen seurantaan pe-
rustuvan käsityksensä niiden toteutumisesta koko talousarviovuoden aikana. Määrära-
hojen ja tuloarvioiden toteutumista sekä henkilöstömäärän ja palkkausmenojen kehi-
tystä seurataan lisäksi kuukausiraporttien avulla. 

7 Käyttötalous ja tavoitteet 
 

7.1 Vaalit 
 

 

 

7.2 Tarkastuslautakunta 
 

 

 

7.3 Kaupunginvaltuusto 
 

 

 

7.4 Kaupunginhallitus 
 

 

 

  

VAALIT TP 2020 TA 2021 TA 2022
Toimintatuotot 35 000 20 000
Toimintakulut -38 000 -25 000
Toimintakate 0 -3 000 -5 000

TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2020 TA 2021 TA 2022
Toimintatuotot 0 0 0
Toimintakulut -23 439 -34 000 -34 000
Toimintakate -23 439 -34 000 -34 000

KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2020 TA 2021 TA 2022
Toimintatuotot 0 0 0
Toimintakulut -49 049 -76 000 -76 000
Toimintakate -49 049 -76 000 -76 000

KAUPUNGINHALLITUS TP 2020 TA 2021 TA 2022 Muutos % Muutos €
Toimintatuotot 966 415 1 039 319 959 700 -7,66 % -79 619
Toimintakulut -3 761 257 -4 366 910 -4 403 550 0,84 % -36 640
Toimintakate -2 794 842 -3 327 591 -3 443 850 3,49 % -116 259
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Hallintokeskus 
 
Vahvuutena välittäminen 
 

Korona exitiin liittyvä Vahvuutena välittäminen -kampanja koskee koko Lapuan kaupun-
kia, kaupunkilaisia ja henkilöstöä. Kampanjan tavoitteina on kunnioittavan vuorovaiku-
tuksen ja luottamuksen ilmapiirin vahvistaminen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisää-
minen, yhteisöllisyyden kasvattaminen ja osallisuuden lisääminen. 

 
Hallintopalvelut 
 
Palvelukuvaus / toiminta-ajatus 
 

Hallintopalveluissa hoidetaan mm. kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen val-
mistelu- ja täytäntöönpanotehtävät. Hallintoyksikkö myös tukee ja avustaa muita hallin-
toyksiköitä mm. hallinto- ja asianhallintatehtävissä sekä antaa oikeudellista palvelua 
kaupungin hallintoyksiköille ja konserniyksiköille. Hallintoyksikkö hoitaa kaupungin neu-
vonnan, vaalien järjestelyihin liittyvät tehtävät sekä työllistämiseen liittyviä hallinto- 
tehtäviä. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 (toiminnan painopistealue) 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
Hyvinvointi  Asiakaspalvelun tehosta-

minen 
Kaupungintalon neuvontapisteen 
siirto Vanhaan Paukkuun 

Talouden tasapaino Prosessien kehittäminen Sähköisen allekirjoituksen käyttöön-
otto asianhallintajärjestelmässä 
 
Sähköisen kokousjärjestelmän täysi-
määräinen hyödyntäminen 

 
Tunnusluvut 
 

 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 SU 2023 SU 2024 
Valtuuston kokoukset 11 8  10 10 10 
Kaupunginhallituksen 
kokoukset 

21 20  20 20 20 

 
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 
 

Loppuvuodesta 2021 käyttöönotetun uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa 
laajennetaan mm. käyttöönottamalla sähköinen allekirjoitus. Kokouksissa tullaan hyö-
dyntämään sähköisen kokousjärjestelmän mahdollisuuksia. 
Kaupungintalon neuvonnan siirrolla Vanhaan Paukkuun tehostetaan neuvontapalveluja 
sekä keskitetään niitä yhteen pisteeseen. 
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Henkilöstöpalvelut 
 
Palvelukuvaus / toiminta-ajatus 
 

Henkilöstöyksikön tehtävänä on kaupungin henkilöstöpolitiikan suunnittelu sekä keski-
tettyjen henkilöstöhallinnon palvelujen tuottaminen. Tähän liittyen henkilöstöyksikkö 
hoitaa paikallisen neuvottelu- ja sopimustoiminnan, yhteistoimintaan liittyviä tehtäviä, 
henkilöstöhallintoa koskevien ohjeistusten valmistelun, yhteistyön työterveyshuollon 
kanssa, virka- ja työehtosopimusneuvontaa, henkilöstön hyvinvointiin liittyviä tehtäviä 
sekä keskitetyn palkkahallinnon. Lisäksi yksikön palveluihin kuuluu työsuojelutoiminta. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 (toiminnan painopistealue) 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
Hyvinvointi Henkilöstön työhyvin-

voinnin edistäminen 
Liikunta- ja kulttuuriedun käyttöönotto 
 
Henkilöstökyselyn toteuttaminen 

Hyvinvointi Esimiestyön tukeminen Työelämän osaamismerkit -kehittämis-
hanke 
 
Esimiehen iltapäivät 4 krt/v 

Hyvinvointi Kehityskeskustelujen 
käyminen säännölli-
sesti 

Seurataan neljännesvuosittain toteutu-
neita kehityskeskusteluja, toteutumapro-
sentti vähintään 75 

Hyvinvointi Työsuojelutoiminnan 
kehittäminen 

Työsuojelun toimintasuunnitelmassa 
määritellyt toimenpiteet 

 
Tunnusluvut 
 

 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 SU 2023 SU 2024 
Vakinaisen henki-
löstön määrä 

779 786  800 490 490 
 

Kehityskeskustelun 
käynti% 

69 76  75 80 80 

 
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 
 

Suunnitelmakaudella merkittävin muutos on sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä näiden 
tukipalvelujen henkilöstön siirto liikkeenluovutuksella hyvinvointialueella. Kaupungin 
koko henkilöstöstä (mukaan lukien sijaiset ja määräaikaiset) lähes 40 prosenttia siirtyy 
hyvinvointialueen palvelukseen vuoden 2023 alusta. Tämä vaikuttaa myös henkilöstö-
palvelujen resurssointiin ja työnjaon uudelleen määrittelyyn. 
 
Keva on myöntänyt vuonna 2021 kaupungille kehittämisrahaa 30 000 € hankkeelle 
Työelämän osaamismerkit – Lapuan kaupungin malli. Hanke painottuu vuodelle 2022. 
Tarkoituksena on rakentaa kaupungin omista tarpeista lähtevä henkilöstökoulutuksen 
konsepti, jossa hyödynnetään Open Padge -osaamismerkkejä sekä sähköistä oppi-
misalustaa. Koulutussisällöt keskittyvät työhyvinvoinnin tukemiseen ja tätä kautta työ-
kyvyttömyysriskin alentamiseen. Kohderyhmä rajautuu voimakkaimmin esihenkilöihin. 
 
Vuonna 2021 on valmisteltu sähköisen liikunta- ja kulttuuriedun käyttöönottoa. Täysi-
painoisesti liikunta- ja kulttuurietu tulee käyttöön talousarviovuonna. 



Lapuan kaupunki Talousarvio 2022 28                   
 

 
Talouspalvelut 
 
Palvelukuvaus  

Talousyksikössä hoidetaan kaupungin kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, ostolaskujen 
sähköinen kierrätys ja maksuliikenne sekä koko kaupunkia koskevan talousarvion/-
suunnitelman ja tilinpäätöksen valmistelu ja koonti, kaupungin kokonaistalouden suun-
nittelu, seuranta, raportointi, konsernitilinpäätös ja konsernihallintoon liittyviä tehtäviä 
sekä kaupungin rahoitus- ja sijoitusjärjestelyt.  

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
Talouden tasapaino Paperisten/skannattavien  

ostolaskujen vähentäminen 
Skannattavien ostolaskujen määrä 
alle 10 % kaikista laskuista 

Hyvinvointi Talousosaamisen vahvistaminen 
peruskäyttäjien ja esimiesten osalta 

Keskeisten ohjeiden laadinta ja 
koulutus 

 
Tunnusluvut  

 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 SU 2023 SU 2024 

Skannatut/paperiset  
ostolaskut 

 
7226 

 
5496 

 
4700 

 
2700 

 
1500 

 
1000 

Verkkolaskujen määrä  
16786 

 
17289 

 
17350 

 
17350 

 
12350 

 
12350 

 
Tietohallintopalvelut 
 
Palvelukuvaus / toiminta-ajatus 
 

Tietohallintoyksikkö vastaa kaupungin ict-ympäristöstä. Palvelu sisältää ulkoiset ja sisäi-
set tietoliikenneyhteydet ja sisäverkon hallinnan. Sisäverkon lisäksi tietohallintoyksikön 
vastuualueeseen kuuluu palvelinympäristö, fyysiset ict-laitteet, tietoturvan järjestäminen, 
palvelinten varmuuskopiointi sekä tiettyjen pääohjelmistojen päivityspalvelu. Myös käyt-
täjien tekninen tuki kuuluu osaston toimintaan. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 (toiminnan painopistealue) 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
Talouden tasapaino Automatisoinnin lisääminen Hallintajärjestelmän käyttöönotto 
Hyvinvointi Verkon ja palvelinten palvelu-

kyvyn kehittäminen 
Kytkimien uusiminen, tehon  
lisääminen ja palvelinympäristön 
kuntoon laitto 

Talouden tasapaino Prosessien kehittäminen Tikettijärjestelmä täysipainoisesti 
käyttöön 

Talouden tasapaino Googlen järjestelmien omi-
naisuuksien käyttöönoton 
laajentaminen 

Järjestelmän ominaisuuksien kou-
lutus henkilöstölle  

 
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Henkilöstön tehtäväkenttää ja osaamisprofiilia täsmennetään. Prosesseja kehitetään ja 
manuaalisia työvaiheita vähennetään hallintajärjestelmän avulla. 
Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestelmät, niiden ylläpito sekä sote-henkilöstön 
käytössä olevat laitteet siirtyvät vuoden 2023 alussa hyvinvointialueelle, joten tällä on 
vaikutusta myös tietohallintoyksikön tuottamiin palveluihin ja palvelutarpeeseen. 
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Elinkeino- ja kehittämispalvelut 

Kehittämispalveluihin kuuluvat elinkeinopalvelut ja markkinointiviestintä. Kehittämis-
palvelut-yksikkö toimii suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Kehittämispalve-
luissa työskentelevät elinkeinotoimenjohtaja, yhteyspäällikkö ja johdon assistentti. 

Väestönkasvu edellyttää, että Lapua on houkutteleva kaupunki asukkaille ja yrityk-
sille. Toimenpiteet #parastaasukkaille, #parastayrittäjille ja #parastaopiskelijoille 
edellyttävät tekojen lisäksi Lapuan pito- ja vetovoimatekijöiden monimuotoista ja -
kanavaista markkinointia. Sekä uusien potentiaalisten asukkaiden tulomuuton li-
säykseen että nykyisten asukkaiden lähtömuuton vähennykseen vaikutetaan eri 
markkinointiviestinnällisin keinoin ja välinein. Tavoitteena on asukkaiden sekä yrittä-
jien innostaminen ja osallistaminen markkinointiin veto- ja pitovoimatekijöistä. 

Työpaikkaomavaraisuudella tavoitellaan yritysten lukumäärän ja työpaikkojen luku-
määrän kasvua Lapualla ja sitä kautta työpaikkaomavaraisuuden lisääntymistä. 
Kaupungin tehtävänä on luoda kilpailukykyiset olosuhteet yrittäjyyden ja elinkeino-
elämän kehittymiselle ja yritysten kasvulle. 

Strategiassa toimenpiteinä on yrityskannan lisäämiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät 
toimenpiteet, riittävän teollisuustonttivarannon turvaaminen, yhteisrekrytointikam-
panjat työperäisen maahan- ja maassamuuton lisäämiseksi sekä täsmäkoulutus 
osaavan työvoiman lisäämiseksi. Lisäksi strategiassa on #parasta yrittäjille, jolla tar-
koitetaan toimenpiteitä yrittäjämyönteisen ilmapiirin kehittämiseksi. 

Kaupunkimarkkinoinnin keskiössä on asiakaslupauksemme ”Hyviä uutisia Lapualta” 
ja visiomme on olla kasvava, elinvoimainen ja hyvinvoiva kaupunki. 

Palvelukuvaus 

Lapuan kaupungin elinkeinotoimen keskeisiä palveluita ovat: 

 neuvontapalvelut, kuten esimerkiksi 
 
o aloittavan yrittäjän palvelut yhteistyössä Uusyrityskeskuksen kanssa 
o toimivan yrittäjän palvelut 
o omistajanvaihdospalvelut yhteistyössä E-P:n Yrittäjien kanssa 
o rahoitus- ja investointineuvonta yhteistyössä Finnveran ja pankkien kanssa 
o kansainvälistymispalvelut yhteistyössä Viexpon kanssa 

 
 infotapahtumien ja koulutusten järjestäminen 
 hankkeiden hyödyntäminen, informointi ja neuvonta 
 seminaaritapahtumien järjestäminen ja messutapahtumiin osallistuminen  
 uutiskirjeet ja muu tiedotus. 

 
Lapuan kaupungin markkinointiviestinnän keskeisiä tehtäviä ovat myönteisen julki-
suuskuvan kehittäminen kaupungin strategian mukaisesti, kampanjoiden toteuttami-
nen, tiedotuslehden julkaisu, digitaalisen markkinointiviestinnän kehittäminen sekä 
muu markkinointiviestintä. 

Lapuan kaupungin sataprosenttisesti omistaman Invest Lapua Oy:n toiminta on or-
ganisoitu uudelleen vuonna 2019. Invest Lapua Oy:n tehtävänä on luoda puitteet 
yritysten taloudellisen aktiviteetin kasvulle ja kehittymiselle, uusien yritysten sijoittu-
miselle Lapualle ja yrittäjämyönteiselle ilmapiirille. 
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Tavoitteet vuodelle 2022  

Elinkeinotoimi 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
Työpaikkaomavaraisuus Toimivien yritysten olemassaolon ja 

kasvun edistäminen, uusien yritysten 
syntyminen ja työpaikkojen lisääminen 

Tehokkaat elinkeinotoimen 
neuvontapalvelut (kertojen 
määrä/v)  

Hyvinvointi (yritykset) 
Työpaikkaomavaraisuus 

Yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja houkut-
televa ympäristö yrityksille 

Kehittämistoimenpiteet 
Yritysbarometri-kyselyn  
tulosten perusteella 

Hyvinvointi (yritykset) 
Työpaikkaomavaraisuus 

Aamupalatilaisuuksien järjestäminen 
ja info/koulutus yrityksiä (ml. maata-
lousyrittäjiä) kiinnostavista aiheista 

Vähintään 2 tilaisuutta/v 
osanottajia  
väh.15 hlöä/tilaisuus 

Hyvinvointi (yritykset) 
Työpaikkaomavaraisuus 

Vuoden alussa hankintatapahtuma, 
jossa avataan Lapuan kaupungin han-
kintoja vuonna 2022 

Osanottajia  
väh. 40/tilaisuus 

 

Markkinointiviestintä 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
Väestönkasvu Lapuan pito- ja vetovoimatekijöiden  

markkinointi eri keinoin ja välinein  
yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryh-
mien kanssa väestönkasvun saavutta-
miseksi 

Väestönkasvu-%,  
nettomuuttovoitto-% 

Hyvinvointi 
Väestönkasvu 

Kaupungin verkkosivujen ja some-kana-
vien tavoitteellinen ja suunnitelmallinen  
sisällöntuotanto, uuden toimintakulttuurin 
implementointi, tiedonkulun monikanavai-
nen lisäys  

FB, Twitter, Instagram, 
LinkedIn: sisällöntuotan-
non lisäys, kävijä- ja seu-
raajamäärien lisäys-%  

Hyvinvointi Viestintäsuunnitelman ja -ohjeiden täytän-
töönpano  

Läpäisy-% kaupunki- 
organisaatiossa (arvio) 

Hyvinvointi, 
Väestönkasvu  

Asukastyytyväisyystutkimus, kuntalaiset 
markkinoijiksi, asukkaiden kuuleminen ja 
osallistaminen 

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

Hyvinvointi, 
Väestönkasvu 

Kampanjat, messuosallistumiset, suora-
kampanjoiden lisäys, asukkaiden ja yritys-
ten osallistaminen kampanjointiin 

Vähintään 2 kpl/toimen-
pide 
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  Sivistyskeskus 
  Sivistyslautakunta 
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7.5 Sivistyslautakunta 
 

 

  

SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2020 TA 2021 TA 2022 Muutos% Muutos €
Toimintatuotot 1 907 468 2 579 193 2 609 895 1,19 % 30 702
Toimintakulut -23 993 099 -25 952 093 -26 245 684 1,13 % -293 591
Toimintakate -22 085 631 -23 372 900 -23 635 789 1,12 % -262 889



Lapuan kaupunki Talousarvio 2022 33                   
 

 

 
Sivistyslautakunta 
 
Yleishallinto 

Palvelukuvaus 

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

Kaksi isoa ja merkittävää tavoitetta vuodelle 2022 ovat koko Lapuan kaupunkia ja kau-
punkilaisia koskeva Korona exitiin liittyvä 

1. Vahvuutena välittäminen -kampanja: 
- Kunnioittavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen ilmapiirin vahvistaminen 
- Kokonaisvaltainen hyvinvoinnin lisääminen  
- Yhteisöllisyyden kasvattaminen  
- Osallisuuden lisääminen 

 
 sekä sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden 

2. SiSoTe: 
-  Yhteistyön ja toimintatapojen vahvistaminen ja selkiyttäminen ennen sosiaali- ja  

 terveydenhuollon palveluiden siirtymistä hyvinvointialueiden alla oleviksi palveluiksi 
 

Palvelun kehittäminen  

Talousarviovuosi 2022 

- Vahvuutena välittäminen -kampanjan käynnistäminen ja organisoiminen sivistys-
palveluiden osalta 

- SiSoTe-yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen, ennen sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden siirtymistä maakunnalliseksi toimijaksi  

- LAPE-hankkeen, Ohjaamon ja perhekeskuksen hyödyntäminen lasten ja nuorten 
palveluiden järjestelyissä  

- valmistautuminen ja varautuminen SoTe-hyvinvointialueiden tulemiseen ja sen  
vaikutusten merkitys sivistyspalveluiden järjestämiseen  

- Uuden päiväkodin suunnittelu/rakentuminen Ritavuoren alueelle. 
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, 
lukumäärä tms) 

Hyvinvointi,  
Talouden tasapainotta-
minen 
verkostoituminen 

Vahvuutena välittä-
minen 

Kampanjan käynnistäminen ja eteenpäin 
vieminen sivistyspalveluiden osalta vas-
tuualueen ja toimintayksikköjen  
esimiesten johtamana/kuukausittainen 
seuranta. 
Henkilöstön osallistuminen kampanjaan. 

Hyvinvointi,  
Talouden tasapainotta-
minen, avoimuus ja  
nopeus, 
verkostoituminen 

SISOTE-yhteistyö 
sosiaali- ja terveys-
palveluiden kanssa 

Moniammatillisuuden ja siihen liittyvien 
toimintaprosessien selkiyttäminen yh-
dessä sivistyspalveluiden, sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden kanssa. 

 
 Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

- työskentely-ympäristöjen kehittäminen jatkuu/uuden päiväkodin kalustaminen  
- valmistautuminen ja varautuminen SoTe-hyvinvointialueiden tulemiseen ja sen  

vaikutuksien merkitys sivistyspalveluiden järjestämiseen 
 

Varhaiskasvatuspalvelut 

Palvelukuvaus 

Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen opetuksen, kasvatuksen ja hoi-
don muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatusta ohjaa 
varhaiskasvatuslaki (540/2018), jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatuk-
seen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Varhaiskasvatus on merkittävä osa suoma-
laista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen 
polulla. Esiopetusta, jota säätelee perusopetuslaki, järjestetään pääosin varhaiskasva-
tusyksiköissä tai koulujen tiloissa toimivissa esiopetusryhmissä. 

Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä sitä 
vanhemmat lapset, milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin 
järjestetty. Varhaiskasvatusta tarjotaan Lapuan kaupungin viidessä päiväkodissa 
(Alanurmo, Kissankello, Liuhtari, Jokilaakso, Päiväranta) satelliittiesiopetus-/päiväkoti-
ryhmät mukaan lukien, 8 ryhmäperhepäiväkodissa (Mylläri, Hannu&Kerttu, Vaahtera, 
Tiistenjoki, Kultahippu, Karpalo, Pihlaja), perhepäivähoitajan omassa kodissa sekä nel-
jässä yksityisessä palveluntuottajan yksikössä (Sylipaikka, Mimilii, MarjaPulla, Touhula 
Merihevonen). 

Varhaiskasvatuksessa toiminnan lähtökohtana on kiinteä kasvatusyhteistyö huoltajien 
kanssa. Varhaiskasvatusta järjestettäessä toimitaan monialaisessa yhteistyöverkos-
tossa, jolla mahdollistetaan jokaisen lapsen kasvu ja kehitys lapsen edun mukaisesti. 

Lapuan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on päivitetty vastaamaan 
varhaiskasvatuslain asettamia tavoitteita ja ne on otettu käyttöön 1.8.2019. Paikalliset 
perusteet ovat linjassa valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen järjestäjää oi-
keudellisesti velvoittava määräys. 
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Kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden kysyntään on pystytty vastaamaan jatkamalla 
tilapäisiä järjestelyjä satelliittiesiopetus- / päiväkotiryhmillä. Uuden päiväkodin valmistu-
minen helpottaa tulevaisuudessa varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyttä ja palveluvaihto-
ehtojen tarjontaa perheille. Perhepäivähoito palvelumuotona halutaan vahvasti säilyttää 
osana varhaiskasvatuspalveluja. Vuorohoito on toistaiseksi keskitetty Kissankellon  
päiväkotiin. 

Hyvinvoiva, varhaiskasvatuksen perustehtävään sitoutunut, koulutettu henkilöstö, yh-
dessä esimiestensä kanssa, tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta. Lasten ja huoltajien 
osallisuutta vahvistetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti sekä 
varhaiskasvatuksen että esiopetuksen toiminnan suunnittelussa. 

Päiväkoti 

Palvelukuvaus 

Päiväkodissa varhaiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasva-
tuksen lastenhoitaja sekä ryhmäavustaja. Päiväkodissa toimitaan 21 lapsen ryhmissä, 
joissa työskentelee 3 kasvattajaa sekä ryhmäavustaja tarpeen mukaan. Ryhmän toi-
minta perustuu pienryhmätoimintaan sekä suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen varhais-
kasvatuksen järjestämiseen lain asettamien tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Toi-
minnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja yhdessä 
muun henkilöstön kanssa. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän määrän kasvu ja tämänhetkinen palvelurakenne 
edellyttävät nykyisten tilaratkaisujen tarkastelua tavoitteena kustannustehokkaammat ja 
toimivammat yksiköt. Pyrkimyksenä on kehittää palveluverkkoa siten, että siitä syntyy 
lapsen näkökulmasta ehyt ja joustava varhaiskasvatuksen ja oppimisen polku. Palvelu-
verkon kehittämisellä myötävaikutetaan henkilöstön välisen yhteistyön parantamiseen 
sekä palvelujen taloudelliseen tehokkuuteen. Pienten yksiköiden haavoittuvuus ja haja-
nainen sijainti aiheuttavat haastetta henkilöstön tehokkaalle käytölle sekä työvuorosuun-
nittelulle. Lisäksi nykyiset tilat eivät kaikilta osin vastaa toiminnalle asetettuja vaatimuksia 
ja tavoitteita. 

Varhaiskasvatuksen sähköinen järjestelmä ei vastaa tällä hetkellä siihen tarpeeseen, 
mitä tällaiselta järjestelmältä odotetaan. Sähköisen järjestelmän kehittäminen tehostaa 
työvuorosuunnittelua, lain asettamien vaatimusten toteutumista asiakirjojen laatimisen ja 
säilyttämisen näkökulmasta sekä helpottaa perheiden kanssa tehtävän yhteistyön käy-
tänteitä mm. tiedonkulun ja viestinnän näkökulmasta. Sähköisen järjestelmän avulla seu-
rataan tehokkaasti myös henkilöstöresurssin tarpeen riittävyyttä lasten läsnäoloihin näh-
den sekä käyttö- ja täyttöasteen toteutumista. Työvuorosuunnittelun yhdistäminen säh-
köiseen järjestelmään tehostaa osaltaan esimiestyötä sekä edesauttaa yksinkertaista-
maan henkilöstön työajanseurannan käytänteitä ja lasten läsnäolojen seurantaa. Asia-
kasmaksujen käsittely ja laskutus kuuluvat yhtenä osana tähän järjestelmään. 
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Strateginen 
tavoite 

Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso,  
lukumäärä tms.) 

Hyvinvointi Vahvuutena välittäminen Vahvuusperusteinen toimintatapa ja työote, posi-
tiivisen pedagogiikan vahvistaminen 
Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja varhainen puuttu-
minen 
Kiusaamisen ennaltaehkäisyn kampanjan toteutu-
misen seuranta koko kaupungin toiminnassa 
Henkilöstön osallistuminen kampanjaan 

Hyvinvointi SISOTE-yhteistyö sosiaali- 
ja terveyspalveluiden 
kanssa 

Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen,  
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työpanos  
2 h/vk Perhekeskus Ilonassa 

Hyvinvointi, 
Talouden  
tasapaino 

Varhaiskasvatuksen pal-
veluverkon kehittäminen 

Uuden päiväkodin rakentuminen 

Hyvinvointi Pedagogiikan vahvistami-
nen ja sisällöllinen kehittä-
minen 
Pedagogisen vastuuhenki-
lön tehtävän kehittäminen 

Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistami-
nen, koulutussuunnitelman laatiminen 
Jaettu johtajuus, tehtävänkuvien päivittäminen 
Laadun arviointi, kyselyt 

 

Tunnusluvut 

  TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 
1.1.-
31.7.2020* 

TP 2020 
1.8.-
31.12.2020* 

TA 2021 TA 2022 

Toimintapäivät, 
maksimi- 
kapasiteetti* 

74 536 93 412 99 220 105 270 94 380 94 380 94 380 

Hoitopaikat  
(rakenteellinen) 

308 386 410 435 390 390 390 

 

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Uusi päiväkoti rakentuu paikalle, joka nivoutuu luontevasti osaksi perusopetuspalve-
luita ja mahdollistaa lapsen kasvun ja oppimisen polun luontevan jatkumon kohti perus-
opetusta. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa kehitetään kohti tehokasta ja toimivaa 
kokonaisuutta, jolloin mm. isommat yksiköt mahdollistavat henkilöstöresurssin oikea-
aikaisen sijoittelun lasten todellisten läsnäolojen perusteella. 

Perhepäivähoito 

Palvelukuvaus 

Perhepäivähoidossa varhaiskasvatuksesta vastaa perhepäivähoitaja. Perhepäivähoitoa 
järjestetään vaihtoehtoisesti hoitajan omassa kodissa 4 lapselle tai 2-3 hoitajan yhtei-
senä toimintana erillisessä ryhmäperhepäiväkodissa 8-12 lapselle. Perhepäivähoitotoi-
minnassa noudatetaan samoja varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita ja velvoitteita 
kuin päiväkotitoiminnassakin. Ryhmäkoon ollessa pienempi, varhaiskasvatusmuoto on 
oivallinen pienille, alle 3-vuotiaille tai muutoin pienestä ryhmästä hyötyville  
lapsille. 
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Perhepäivähoidon palvelukokonaisuuden kehittämisessä pyritään takaamaan palvelun 
laatu ja saatavuus tulevaisuudessakin. Tavoitetasona halutaan säilyttää 20 - 25 kotona 
toimivaa perhepäivähoitajaa.  

Strateginen 
tavoite 

Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso,  
lukumäärä tms.) 

Hyvinvointi Vahvuutena välittäminen Vahvuusperusteinen toimintatapa ja työote, 
positiivisen pedagogiikan vahvistaminen 
 
Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja varhainen 
puuttuminen 
 
Kiusaamisen ennaltaehkäisyn kampanjan 
toteutumisen seuranta koko kaupungin toi-
minnassa 
 
Henkilöstön osallistuminen kampanjaan 

Hyvinvointi Perhepäivähoidon säilyttä-
minen osana varhaiskasva-
tuspalveluja 

Tavoitetaso 20 - 25 hoitajaa 

Hyvinvointi Pedagogisen toimintakult-
tuurin kehittäminen perhe-
päivähoidossa 

Säännöllinen tiimityöskentely teemoittain/si-
sällöittäin, suunnitelma toimintakausittain 
Laadun arviointi, kyselyt 

 

Tunnusluvut  

  TP 
2017 

TP 
2018 

TP 
2019 

TP 
2020 
1.1.-
31.7.* 

TP 
2020 
1.8.-
31.12.* 

TA 
2021 

TA 
2022 

Kunnallinenryhmäperhe-
päivähoito 

          
  

Toimintapäivät, maksimika-
pasiteetti 

17 600 17 380 17 600 17 600 17 600 17 600 19 360 

Hoitopaikat (rakenteellinen) 80 79 80 80 80 80 88 
Kunnallinen perhepäivä-
hoito 

          
  

Toimintapäivät, maksimika-
pasiteetti 

39 600 28 820 26 400 27 280 23 760 23 760 21 120 

Hoitopaikat (rakenteellinen) 180 131 120 124 108 108 96 
 
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Perhepäivähoidon säilyttäminen osana varhaiskasvatuspalveluita sekä ryhmäperhe- 
päiväkotien tarkastelu osana laajempaa varhaiskasvatuspalvelu kokonaisuutta. 
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Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli 

Palvelukuvaus 

Kotihoidon tukea voidaan myöntää perheille heti vanhempainrahakauden tai sen jäl-
keen pidetyn isäkuukauden päätyttyä. Kotihoidon tuki on vaihtoehtona lapsen varhais-
kasvatukselle kun vanhempi/huoltaja haluaa hoitaa lasta kotona. 

Kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen jatkuu nykymuodossaan toistaiseksi. Lasten 
yksityisen hoidon tuella lapsen hoito voidaan järjestää vanhemman tai muun huoltajan 
osoittamalla hoidon tuottajalla. Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jolla on 
alle kouluikäinen lapsi tai lapsia, joka/jotka ei ole kunnallisen varhaiskasvatuksen pii-
rissä. Perhe ei oi samanaikaisesti saada yksityisen hoidon tukea ja kotihoidon tukea. 

Palveluseteli myönnetään Lapualla toimivaan ryhmäperhepäiväkotiin tai päiväkotiin. 
Varhaiskasvatuksen palveluseteli on harkinnanvarainen vaihtoehto lapsen varhaiskas-
vatuksen järjestämiseen. Perheillä ei ole palveluseteliin subjektiivista oikeutta. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

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

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim. tavoite-
taso, lukumäärä tms.) 

Hyvinvointi, 
Talouden tasapaino 

Yksityisen varhaiskasvatuksen  
palvelurakenteen vakiinnuttaminen 

Palveluseteli kattaa 25 - 30 % koko 
varhaiskasvatuspalvelun kokonai-
suudesta 
Lasten sijoittelun seuranta 

 

Tunnusluvut 

  TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 
Kotihoidontuki/perheitä 218 163 141 125 189 189 
Kotihoidontuki/lapsia 326 271 220 196 280 280 
Palveluseteli/lapsia 204 197 194 196 196 196 
Kuntalisä/lapsia 223 190 160 142 135 135 

 

Perusopetus 

Alakoulut 

Palvelukuvaus 

Lapualaisille lapsille järjestetään ikäkauden ja edellytysten mukaista perusopetusta, 
joka edistää oppilaiden tervettä kasvua, oppimista ja kehitystä. Kouluissa hankitaan  
tavoitteellisesti elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä kehitetään tervettä itsetuntoa. 
Perusopetuksen aikana luodaan pohja elinikäiselle oppimiselle. Yhdessä kotien kanssa 
tuetaan oppilaiden elämänhallintataitoja sekä omien vahvuuksien löytämistä. Vuorovai-
kutustaidot kehittyvät yhteisöllisessä toiminnassa. 
 
Lapualla toimii 11 perusopetuksen alakoulua: Alanurmon koulu, Haapakosken koulu, 
Hellanmaan koulu, Kauhajärven koulu, Keskuskoulu, Liuhtarin koulu, Männikön koulu, 
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Poutun koulu, Ritavuoren koulu, Ruhan koulu ja Tiistenjoen koulu. Esiopetusta järjeste-
tään koulujen yhteydessä Hellanmaan ja Kauhajärven kouluissa. 
 
Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
erilaisin tukimuodoin ja joustavin rakentein. Erityistä tukea saavien opetusta järjeste-
tään kaikilla kouluilla. Pienryhmät on sijoitettu Keskuskouluun ja Liuhtarin kouluun.  
Yhteistyö huoltajien kanssa pyritään rakentamaan luottamukselliseksi vuorovaikutus-
suhteeksi monipuolisten yhteistyön avulla. 
 
Oppilaiden iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen toimesta Alanurmossa, Liuhtarissa, 
Ritavuorella ja Keskuskoululla. Lisäksi Kauhajärven ja Tiistenjoen kouluilla järjestetään 
iltapäivätoimintaa yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

- Vahvuutena välittäminen -kampanjan käynnistäminen ja jalkauttaminen kaikkiin yksi-
köihin 

- SISOTE-yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa: moniammatillisuuden ja 
siihen liittyvien prosessien selkiyttäminen oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi 

- oppimisympäristöjen kehittäminen opetussuunnitelman vaatimuksia ja yhteistyön 
mahdollisuuksia lisääväksi 

- verkostojen ja tutor-toiminnan kehittäminen pedagogisesta, oppimisen tuen ja opis-
keluhuollon näkökulmista 

- yhteisopettajuuden ja yhteistyön rakenteiden lisääminen kouluissa. 
 
 

Strateginen tavoite Talousarvio-
tavoite 

Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, lukumäärä 
tms.) 

Hyvinvointi, yksilölli-
nen kohtaaminen, 
kannustava ja innos-
tava ilmapiiri 

Vahvuutena 
välittäminen 

Kampanjan käynnistäminen kaikissa yksiköissä  
(tavoite 11). 
Henkilöstön osallistuminen kampanjaan 

Hyvinvointi, avoimuus 
ja nopeus, kokeileva 
innovointi, verkostoitu-
minen, kannustava ja 
innostava ilmapiiri 

SISOTE-yh-
teistyö sosi-
aali- ja ter-
veyspalvelui-
den kanssa 

Moniammatillisuuden ja siihen liittyvien prosessien sel-
kiyttäminen oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Koko-
naisvaltaisten palveluiden rakentaminen. Moniammatillis-
ten toimijoiden (kouluvalmentajat) tehtävänkuvat ja toi-
minnan mallinnus. 

Hyvinvointi ja talou-
den tasapaino, osallis-
taminen, avoimuus ja 
nopeus, kokeileva in-
novointi, verkostoitu-
minen 

Verkostojen 
kehittäminen 

Uusien verkostojen (luokkamuotoinen erityisopetus, 
nepsy-valmennus ja opiskeluhuolto) käynnistäminen ja 
olemassa olevien verkostojen kehittäminen (rehtorit, 
laaja-alaiset erityisopettajat ja tutorit). Mittarina toimivien 
verkostojen lukumäärä (aiemmin 3) ja toiminnan tavoit-
teet (ei ole tehty aiemmin yhdellekään verkostolle). 

Hyvinvointi ja talou-
den tasapaino, kokei-
leva innovointi, ver-
kostoituminen, yksilöl-
linen kohtaaminen, 
kannustava ja innos-
tava ilmapiiri 

Pedagoginen 
kehittäminen 

Yhteisopettajuuden lisääminen. Kustannustehokkaiden ja 
tuen tarpeita vastaavien erityispedagogisten käytäntei-
den kehittäminen: tupa-opetus ja kehittäjäryhmän toi-
minta.  
Digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen 
(Google-ympäristön käyttö). Moniammatillisten tiimien 
määrä (esim. erityisopettaja, luokanopettaja, ohjaaja) ja 
toimintamallit. Tuen käsikirjan päivittäminen.  
Pedagogisten koulutusten määrä ja kuvaus. 
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Tunnusluvut 
 

TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 
Tuntikehys 

    

yleisopetus 1774,5 1768,5 1736,5 1740 
osa-aikainen erityisopetus + koordinointi 189 197 235 235 
luokkamuotoinen erityisopetus 155,5 160 166,5 166,5 
Henkilökunta 

    

- opettajat 86 84 86 86 
- ohjaajat ja kouluvalmentajat 34 36 35 35 
Oppilasmäärä 1142 1133 1108 1105 

 

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

- koulun ja moniammatillisten verkostojen kehittäminen 
- SISOTE-yhteistyön kehittäminen edelleen 
- verkostojen vakiinnuttaminen ja tehostaminen 

-  tuen muotojen ja opiskeluhuollon käytänteiden kehittäminen ja siihen liittyvä  
henkilöstön koulutus 

- yhteis- ja tiimityön käytänteiden vakiinnuttaminen 
- oppilaiden osallisuuden hyödyntäminen ja kehittäminen 

 
Yläkoulu 

Palvelukuvaus 

Lapuan yläkoulu antaa opetusta vuosiluokilla 7-9, jonka tavoitteena on oppilaan perus-
opetuksen päättötodistus ja mahdollisuus siirtyä toisen asteen opintoihin sekä antaa 
oppilaalle elämässään tarvittavat tarpeelliset tiedot ja taidot. Opetuksessa ja kasvatuk-
sessa edistetään sivistystä ja annetaan mahdollisuus itsensä kehittämiseen monipuoli-
sesti. 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 ehkäi-
syyn puututaan aktiivisesti. 

Opintomenestyksen turvaamiseksi koulussa annetaan yleistä, tehostettua ja erityistä 
tukea. Osa-aikaista erityisopetusta antaa 2 kokoaikaista erityisopettajaa ja erityisluo-
kanopetusta 4 kokoaikaista erityisluokanopettajaa. Oppilaanohjauksen kautta oppilaan 
omaa oppimisympäristöä ja käsitystä tulevasta työympäristöstä vahvistetaan.  

Koulun terveydenhuolto hoitaa säännölliset terveystarkastukset, opettaa terveitä elä-
mäntapoja ja säännöllistä ruokailua yhteistyössä opetuksen ja ruokapalvelun kanssa. 
Ongelmatilanteissa toimitaan aktiivisesti kotien, psykologin ja kuraattorin, -lääkärin ym. 
tahojen kanssa. 

Koulu osallistuu valtakunnallisiin arviointi- ja vertailututkimuksiin, joiden kautta palvelua 
voidaan kehittää. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Laadukkaan opetuksen kautta turvataan jokaiselle peruskoulun päättävälle edellytykset 
siirtyä toisen asteen opintoihin. 
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Vahvuutena välittäminen -kampanjan käynnistäminen. 

SISOTE-yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa: moniammatillisuuden ja  
siihen liittyvien prosessien selkiyttäminen oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. 

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen tarjoamalla psyykkisesti ja fyysi-
sesti turvallinen oppimisympäristö. Oppimisen tukeminen tarjoamalla nykyaikaista moti-
voivaa opetusta, monipuoliset valinnaisainemahdollisuudet, aktiivisuus liikkumisen ja 
lukemisen hankkeissa sekä osallistuminen kansainväliseen toimintaan. 
Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja opiskelun tueksi henkilöstöä on täydennetty Koulu-
valmentajan vakinaisella työsuhteella ja psykiatrisen sairaanhoitajan sekä resurssiopet-
tajan määräaikaisilla työsuhteilla (hankerahoitus). 

Kodin ja koulun yhteistyö oppilaiden kohtaamien ongelmien varhaisissa havainnoin-
neissa ja toimenpiteissä sekä vanhempien kasvatustyön tukemisessa.  

Verkostojen ja tutor-toiminnan kehittäminen pedagogisesta, oppimisen tuen ja opiske-
luhuollon näkökulmista. 

Strateginen 
tavoite 

Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso,  
lukumäärä tms.) 

Hyvinvointi 
 

Vahvuutena välittäminen Kampanjan käynnistäminen  
 
Henkilöstön osallistuminen kampanjaan 

Hyvinvointi 
 

SISOTE-yhteistyö sosiaali- 
ja terveyspalveluiden 
kanssa 
 

Moniammatillisuuden ja siihen liittyvien proses-
sien selkiyttäminen oppilaiden hyvinvoinnin tur-
vaamiseksi. Kokonaisvaltaisten palveluiden ra-
kentaminen. Moniammatillisten toimijoiden 
(kouluvalmentajat) tehtävänkuvat ja toiminnan 
mallinnus. 

Hyvinvointi ja 
talouden tasa-
paino 
 

Oppilaan päättötodistus ja 
toisen asteen opintoihin 
siirtyminen 

Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittä-
vällä henkilöstöllä.  
Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seu-
ranta. 

Hyvinvointi ja 
talouden tasa-
paino 
 

Kodin ja koulun yhteistyö. 
Vanhempien kasvatustyön 
tukeminen sekä koulukiu-
saamisen ehkäisy 

Varhainen puuttuminen ilmeneviin ongelmiin ja 
ongelmien kasaantumisen sekä syrjäytymisen 
ehkäisy riittävällä henkilöstöllä. 
Hyvinvointikysely ja hyvinvointikertomus 

 

Tunnusluvut 
 

TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 
Tuntikehys 1194,17 1170,5 1158,5 1154,25 
yleisopetus 1037,17 1013,5 1001,5 997,25 
luokkamuotoinen eo 100 100 100 100 
yksilöllinen eo 57 57 57 57 
Henkilökunta 

    

- opetushenkilöstö 52 (47)* 52(47)* 52 (47)* 52 (47)* 
- muu henkilökunta 2 2 5 5 

*oma henkilöstö 47, yhteiset opettajat mukana 52 

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Opetusryhmien koko pidetään tarkoituksenmukaisena ja opetustavoitteita sekä oppilai-
den tarpeita vastaavana.  

Koulun ja moniammatillisten verkostojen kehittäminen 
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SISOTE-yhteistyön kehittäminen edelleen. 

Verkostojen vakiinnuttaminen ja tehostaminen. 

Tuen muotojen ja opiskeluhuollon käytänteiden kehittäminen ja siihen liittyvä henkilös-
tön koulutus. 

Oppilaiden osallisuuden hyödyntäminen ja kehittäminen 

Koulun kiinteää varustelua uusitaan tarpeiden mukaan huomioiden vaihtoehtoiset  
oppimisympäristöt.  

Liikkuva koulu sekä lukemisen lisäämisen kampanjat ovat vakiintuneita. 

Yläkoulu ylläpitää ja pyrkii vahvistamaan olemassa olevia kansainvälisiä yhteyksiä. 
 

Lukiokoulutus 

Palvelukuvaus 

Lapuan lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin yliopis-
tossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai lukion oppimäärään perustuvassa 
ammatillisessa koulutuksessa valmentava toisen asteen oppilaitos, jonka ylläpitäjä on 
Lapuan kaupunki. Lapuan lukion tehtävänä on tarjota laadukasta ja monipuolisesti pai-
notettua lukiokoulutusta. Opetuksen järjestämisessä pyritään siihen, että opiskelijoiden 
kurssi-/opintojaksovalinnat toteutuisivat mahdollisimman laajasti. Opetushenkilöstön 
kanssa yhteistyössä päivittäisestä koulutyön sujumisesta pitävät huolen lukion hyvin-
vointiryhmä ja opiskelijakunnan edustajana opiskelijakunnan hallitus ja opiskelijafoo-
rumi. 
 
Lapuan lukio toimii keväällä 2019 valmistuneissa tiloissa. 
 
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. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

- Vahvuutena välittäminen -kampanja käynnistetään. 
- SISOTE-yhteistyö: moniammatillisen yhteistyön muotoja ja rakenteita selkiytetään. 
- Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. 
- Opetussuunnitelmamuutos huomioidaan opetuksen järjestämisen suunnittelussa ja 

toimeenpanossa niin, että muutosvaiheen aikana opiskelijoiden henkilökohtaisten 
opiskelusuunnitelmien mukaiset kurssi-/opintojaksovalinnat pystytään toteuttamaan 
mahdollisimman hyvin. 

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

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

- Seurataan aktiivisesti oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen  
asteen taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia. 
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-  
 

Strateginen  
tavoite 

Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso,  
lukumäärä tms.) 

Hyvinvointi Vahvuutena välittämi-
nen 

Vahvuutena välittäminen -kampanja käynnistetään. 
Kampanjaan liittyvä toiminta ja tapahtumat. 
Henkilöstön osallistuminen kampanjaan. 

Hyvinvointi SISOTE - yhteistyö so-
siaali- ja terveyspalve-
luiden kanssa 

Opiskeluhuollon MAR-tehtäväkuvien päivitys. 
Asiakaskysely toisen asteen opiskeluhuollon palve-
luista. 
ja asiakaskyselyn tulokset. 
Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän vakinaistami-
nen. 

Hyvinvointi 
Väestön kasvu 
Talouden tasa-
paino 

50 % lapualaisista pe-
ruskoulun 9. luokan op-
pilaista aloittaa toisen 
asteen opinnot Lapuan 
lukiossa syksyllä 2022. 

Ysiluokkalaisten ja huoltajien lukioinfot. 
Yläkoulun kasien ja ysien tutustumiskäynnit lukiolla. 
Lukio-opinnot aloittavien määrä elokuussa 2022. 

 
Tunnusluvut 

 
TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 

Opiskelijamäärä 207 222 258 275 
Tuntikehys 

 opetus 
 opinto-ohjaus 
 lukioresurssi 
 kerroinlisä 

yhteensä 

 
334,27 

9,38* 
50,07 
34,03 

427,75 

 
346,46 

9,58 
53,13 
34,64 

443,81 

 
369 

10 
60 
38 

477 

 
379 

11 
62 
39 

491 
Tuntikehys/opiskelija 2,07 2,00 1,85 1,79 
Opetushenkilöstö 

 vakinaiset opettajat 
 tuntiopettajat 

(perusopetuksen opet-
tajat, sivutoimiset tun-
tiopettajat) 

23 
19 

4 

23 
19 

4 
 

23 
19 

4 

23 
19 

4 

Muu henkilöstö 
 koulusihteeri 
 kuraattori 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

*opinto-ohjauksen opetussuunnitelman mukaisten kurssien/opintojaksojen opetus sisältyy 
opetuksen tuntimäärään, osa opinto-ohjauksen ohjauksesta (= 1 kurssi tai opintojakso/ohjaus-
ryhmä) sisältyy lukioresurssiin 

  Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

- Vahvuutena välittäminen -kampanjan mukainen toiminta jatkuu 
- SISOTE-yhteistyötä jatketaan 
- Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan  
- Opetussuunnitelman muutosvaiheen aikana opiskelijoiden henkilökohtaisten opiske-

lusuunnitelmien kurssi-/opintojaksovalintojen toteutumista seurataan 
- Nykyaikaisen lähilukion markkinointia yläkoululaisille jatketaan, jotta vähintään puo-

let perusopetuksen päättävistä lapualaisista nuorista jatkaisi toisen asteen opinto-
jaan Lapuan lukiossa ja lukiomarkkinoinnin onnistumista arvioidaan 

- Seurataan aktiivisesti oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen  
asteen taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia 
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Musiikkiopisto 

Palvelukuvaus 

 Lapuan musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista 
(L 21.8.1998/633) opetusta antava lakisääteinen oppilaitos. Toimintaa ohjaavan valta-
kunnallisen opetussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on hyvän ja elinikäisen musiik-
kisuhteen luominen. Opetuksen tulee myös antaa musiikkialasta kiinnostuneille oppi-
laille valmiudet hakeutua musiikkialan ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen. 
Musiikkiopiston kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lapset ja nuoret. Soitto- ja/tai lau-
luopinnot harrastuksena ohjaavat oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkä-
jännitteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. 
Musiikin opiskelun avulla oppilas voi löytää välineen ja väylän omalle itseilmaisulleen. 
Musiikkiopiston tehtävänä on myös paikallisen ja kansallisen musiikkikulttuurin säilyttä-
minen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja yhteistyö muiden musiikin- ja taideopetusta an-
tavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen.  
 
Opetustarjontaan kuuluu musiikkileikkikoulutoiminta, soitinvalmennusopetus, eri instru-
menttien soitonopetus, kamari- ja kansanmusiikin opetus, Nuottipajan ja musiikin pe-
rusteiden opetus, rytmimusiikin opetus ja siihen liittyvä bänditoiminta sekä valinnaiset 
opintojaksot. 
 
Soitinvalikoimaan kuuluvat jousisoittimet, puu- ja vaskipuhaltimet, piano, kitara, lyömä-
soittimet, sähkökitara, sähköbasso, rummut, harmonikka ja laulu (rytmilaulu ja klassi-
nen).  

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Musiikkiopistoa johdetaan taloustavoitteet huomioiden, kuitenkaan valtionosuutta ris-
keeraamatta. Talouden tasapainoa ylläpitäviä toimenpiteitä ovat mm. 1.8.2021 alkaen 
toteutetut lukukausi- ja muiden maksujen korotukset.  
 
Musiikkiopisto tarjoaa jokaiselle oppilaalle opetussuunnitelman mukaista soitinopetusta 
ja on niin toiminnassaan kuin tiedottamisessaan on avoin oppilaitos. Opistolla on run-
sas ja monipuolinen konserttitoiminta ja musiikkitarjonta omalla paikkakunnalla. 
 
Opiston verkkosivut ovat informatiiviset niin oppilaaksi hakeutuvalle, oppilaallemme 
kuin ulkopuoliselle tarkastelijalle. Oppilashallinto-ohjelma EEPOS tulee yhä tutummaksi 
informaatiokanavaksi oppilaille ja perheille mobiilisovelluksen myötä.  
 
Niin oppilaat, heidän kotiväkensä kuin henkilökuntakin viihtyvät ja voivat hyvin. Erityi-
nen painopiste on oppilaan osallistamisella toiminnan kehittämiseen. 
 
Yhteistyötä jatketaan niin oman paikkakunnan kuin muidenkin toimijoiden kanssa.  
Yhteistyökumppaneita ovat mm. Vanhan Paukun yksiköt, perusopetus (kulttuuriopetus-
suunnitelma), varhaiskasvatus (tarinalliset soitinesittelykonsertit päivähoidon lapsille), 
palvelukodit (pienet konsertit) ja muut musiikkiopistot. Musiikkiopisto on mukana myös 
Suomen harrastamisen mallin hankkeessa ja tuottaa musiikkikerhoja kouluihin. 
 
Musiikkiopisto pohjaa toimintansa suunnittelun ja kehittämisen kaupungin strategiaan 
sekä sivistystoimen, kulttuurikeskus Vanhan Paukun ja musiikkiopiston toimenpideoh-
jelmiin. 
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Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso,  
lukumäärä tms) 

Hyvinvointi 
 
Osallistaminen 
Avoimuus ja nopeus 
Kannustava ja innostava 
ilmapiiri 
 

Vahvuutena välittä-
minen 

Lyhyehköjen hyvinvointiin ja toiminnan kehittämi-
seen liittyvien kyselyjen toteuttaminen henkilös-
tölle, oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Kyselyn 
tulokset nykytilan kuvaajana ja tulevaisuuden ke-
hityksen suuntaviivoina. 1-3 toteutunutta kyselyä 
 
Henkilöstön osallistuminen kampanjaan 

Hyvinvointi 
 
Verkostoituminen 
Osallistaminen 
Yksilöllinen kohtaaminen 

SISOTE - yhteistyö 
sosiaali- ja terveys-
palveluiden kanssa 

Yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen sote-
toimijoiden kanssa. 1-3 toteutunutta yhteistyöhan-
ketta, esimerkiksi palvelukotikonsertit tai musiikki-
paja mielenterveyskuntoutujille 

Hyvinvointi 
Kokeileva innovointi 
Verkostoituminen 

Vanhan Paukun toi-
mijoiden yhteistyö 

Kulttuurikeskus Vanhan Paukun yhteinen luku-
vuositeema tuottaa uusia tilaisuuksia ja tapahtu-
mia. 1-3 uutta yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta 

Osallistaminen 
Kokeileva innovointi 

Osallisuuden lisää-
minen 

Oppilaiden osallistaminen toiminnan kehittämi-
seen, esim. työpajojen ja valinnaisten opintojen 
suunnitteluun. 1-3 oppilaiden ideaa toteutetaan 
esim. työpajaviikon pajoina 

  Tunnusluvut 

Talouden tunnusluvut 
 
Suuren valtionosuuden vuoksi toiminta on kaupungille edullista. 
 

TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 
Kulut yhteensä 
 

762.675 947.400*) 
755.617**) 

824.504 843.737 
****) 

Toimintatuotot 
- maksutuotot 
- vuokratuotot (tilat) 

100.436 
96.098 

4.338 

96.749 
91.973 

2.995 

92.552 
92.552 

- 

102.398 
102.398 

- 
Valtionosuus 478.668 505.834 522.686 522.626 

(arvio) 
Kaffffffff          Kaupungin osuus 159.482 344.817 *) 

153.034**) 
209.266 218.713 

Em. tuntimäärä tulee käyttää valtionosuusperusteen säilyttämiseksi. 
*) TP 2020: summassa mukana sisäiset vuokrat 191.782,92 €. 
**) TP 2020: luku ilman sisäisiä vuokria. 
***) TA 2021: luvuissa ei ole mukana sisäistä vuokrakuluarviota. 
****) TA 2022: luvut ilman sisäisiä vuokria. 
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Opetuksen tunnusluvut   

Oppilaat 2018 2019 2020 2021 (arvio) 
Opetustunnit 11.132 11.464 11.276 10.923  
Oppilasmäärä 

    

Varsinaiset oppilaat 248 259 261 255 
Musiikkileikkikoulu 107 113 94 83 
Solistiset tasosuoritukset (uuden opetus-
suunnitelman myötä uudistuvat Soivat 
Kokonaisuudet) 

75 85 61 61  

Päättötodistukset 
    

Perustaso (Perusopinnot) 18 15 16 11 
Musiikkiopistotaso (Syventävät opinnot) 3 5 3 7 

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

- laajempi itsearviointikysely oppilaille, heidän vanhemmilleen ja henkilöstölle (tarkas-
telussa mm. uuden opetussuunnitelman vaikutus opettamiseen ja opiskelemiseen) 

- SISOTE-yhteistyön kehittäminen edelleen 
- kansainvälinen yhteistyö (mm. Erasmus+-vaihdon toteutumisen myötä) 
- työ- ja opiskeluvälineiden laadukkuus (uusien laadukkaiden soitinten, mm. flyygelin 

hankinta) 
- tulevaisuuden megatrendien ja suuntaviivojen kuulostelu (tulevaisuuden musiik-

kiopiston hahmottelua) 
 

Kirjasto 

Palvelukuvaus 

Kirjastopalvelut kuuluvat kaupungin lakisääteisiin peruspalveluihin. Lapuan kaupungin-
kirjasto tuottaa ja ylläpitää kirjasto- ja tietopalveluja Lapuan ja ympäristökuntien asuk-
kaille sekä yhteistyökumppaneille. Lapua kuuluu EEPOS-kirjastokimppaan, jossa on  
22 kirjastoa ja yhteistyö näiden kirjastojen välillä on päivittäistä. 
 
Kirjasto tukee kaikenikäisten lukuharrastusta, digi- ja mediataitoja ja elinikäistä oppi-
mista. Asukkaiden hyvinvointiin kirjasto tarjoaa viihtyisät ja inspiroivat tilat Vanhan  
Paukun kulttuurikeskuksessa sekä virkistystä ja elämyksiä arkeen. Kirjasto edistää  
tiedollisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista. Eepos- 
kimpassa on vuosittain yhteisiä hankkeita. 
 
Kirjastopalvelut tuotetaan Lapualla edullisesti, vuonna 2020 toimintakulut olivat 32,2 € 
asukasta kohti. Vuoden 2019 - 2020 toimintakulut laskivat 10,8 %, osittain tähän vai-
kutti koronaepidemia. Lakisääteisiin palveluihin kirjasto saa valtiolta n. 30 % kirjaston 
kuluista ja koko kaupungin budjetista kirjaston menot ovat n. 0.4 %. Tulevaisuudessa 
kunnille jää hyvinvointipalveluiden tuottaminen, jossa tulee kirjaston merkitys korostu-
maan. Lapuan kirjasto on parasta perheille, opiskelijoille, asukkaille ja henkilöstölle.  

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Pääkirjasto on saneerattu vuonna 1997 entisen Lapuan Patruunatehtaan tiloihin, joten 
kirjasto viettää 25-vuotisjuhlapäivää 20.10.2022. Tavoitteena on säilyttää nykyiset tilat 
kirjaston käytössä. Kaupunginkirjasto muuttuu omatoimikirjastoksi, jolloin kulku kirjas-
toon tulee olemaan lehtilukusalin kautta. Omatoimikirjasto vaatii luotettavia ja toimivia 
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lainaus- ja palautusautomaatteja, kirjaston valvontakamerat ja äänentoisto täytyy olla 
kunnossa. 

Työfysioterapeutin työpaikkakäynnin raportista ilmenee, että työergonomiaa täytyy ke-
hittää. Tavoitteena on säädettävien sähköisten pöytien hankinta. Uusia kalusteita tarvi-
taan myös varausten omatoimista noutoa ajatellen. 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim.  
tavoitetaso, lukumäärä tms.) 

Hyvinvointi Vahvuutena välittäminen. Kirjasto 
tukee kaikkien kuntalaisten hyvin-
vointia ja tasa-arvoa tarjoamalla 
laadukkaan, ajantasaisen ja uudis-
tuvan kokoelman ja e-aineistot 

Alle 5 vuotta nuoremman aineis-
ton määrä on 40 % kirjaston ko-
koelmasta ja poistot 6 %. Vuo-
sittaiset e-aineiston käyttöluvut 
 
Henkilöstön osallistuminen kam-
panjaan 

Hyvinvointi SISOTE-yhteistyö sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden kanssa 
Palvelukodeissa siirtokokoelmia. 
Mun koto: paras paikka -hankkeen 
yhteistyökumppanuus 

Siirtokokoelmien kehittäminen. 
Lukunurkkaus Saarenpääko-
dille, työntekijä kerran kuukau-
dessa pitämään lukutuokiota/ ta-
pahtumia 

Hyvinvointi Asiakaslähtöisyys, tapahtumat ja 
hankkeet, kirjaston käyttö lisääntyy 

Lainaus ja kävijätilastojen sekä 
verkkokäyntien seuranta. Ta-
pahtumiin osallistujien määrä. 
Omatoimikirjaston käyttöönotto. 
Kirjastoauto aloitti liikennöinnin 
13.9.21 pitkän sulun jälkeen. 
Auto oli poissa liikenteestä 
18.3.20- 12.9.21 välisen ajan. 
(auton lainat ja kävijämäärät) 

Hyvinvointi, talouden 
tasapaino 

Ajantasainen ja toimiva kirjastojär-
jestelmä ja asiakaskoneet. Kirjas-
tojärjestelmää Axiell Auroraa kehi-
tetään jatkuvasti. Lainaus- ja pa-
lautusautomaattien toimintavar-
muus pääkirjastossa, Tiistenjoen 
kirjastossa sekä Lukion kirjastossa 

Vuonna 2022 otetaan käyttöön 
uusi versio Axiell Aurora Silve-
ristä, jolloin se muuttuu Gold- 
versioksi. Asiakaskoneiden ja 
automaattien toimivuutta seura-
taan aktiivisesti 

Verkostoituminen Verkostoituminen on aktiivista  
EEPOS-kirjastojen kanssa. Osallis-
tuminen Eepoksen toimintaa kehit-
täviin yhteistyöryhmiin, kokouksiin 
ja hankkeisiin. 

Vuonna 2022 ilmestyy kokoel-
mapolitiikan julkaisu, joka sisäl-
tää koko Eepos-kimpan kokoel-
man tunnusluvut 
 Yhteinen Eepos-strategia on 
käytössä 2022. 

Hyvinvointi 
 
Kokeileva innovointi 
Verkostoituminen 

Vanhan Paukun toimijoiden yhteis-
työ. 

Kulttuurikeskus Vanhan Paukun 
yhteinen lukuvuositeema tuottaa 
uusia tilaisuuksia ja tapahtumia. 
1-3 uutta yhteistyössä järjestet-
tyä tilaisuutta 
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Tunnusluvut 
 

TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 
Lainat/as 16,8 13,4 16,8 15 
Käynnit/as 4,9 6,7 4,9 5 

Aineiston hankinta/kirjat/ 
laatusuositus 300/1000 as 

327 307 327 330 

Aineiston hankinta/muu aineisto/laatusuositus 
100/1000 as 

36 40 35 40 

Verkkokäynnit/as 3,3 3,5 3,3 3,5 
Lainaajat /asukasluku (%) 34,3 30 34,3 33 
Lainaus/kokoelma 1,7 1,4 1,7 1,7 
Taloudellisuus * 1,3 1 1,3 1,4 
Toimintakulut/as * 33,2 32,2 33,2 35 

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

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Uutta kirjastoautoa ollaan suunniteltu Alajärven kanssa. Vuonna 2020 haimme han-
keavustusta, mutta sitä ei myönnetty. Tavoitteena on uusia hankehakemus. Pitkän 
tauon jälkeen vanha kirjastoauto (vuodelta 2001) aloitti liikennöinnin 13.9.2021 alkaen. 
Tulevaisuudessa auton palveluja monipuolistetaan, mutta tärkeää on palvella sivuky-
lien asukkaita ja kouluja sekä päiväkoteja. Uusi kirjasto-/ monipalveluauto palvelee  
Lapuan ja Alajärven kaupungin asukkaita vahvistaen erityisesti sivukylien elinvoimai-
suutta. 
 
Yläkoulun kirjastoon on suunnitelmissa alkuperäisen kirjastotilan muuttamista kirjasto-
mediapajaksi. Kirjastopalvelun tanskalainen arkkitehti on suunnitellut tilan ja suunni-
telma on valmiina. Rahoitus on vielä avoinna. Tavoitteena on, että kirjastonhoitaja pal-
velisi siellä muutaman tunnin viikoittain. 
 
EEPOS-kirjastojen yhteinen ”Vieläkin parempi Eepos 2”-hankkeen avulla halutaan  
Eepokselle lisää näkyvyyttä ja parempia palveluja. Tavoitteena on hankkia osaamista 
ja laitteita, jotta tapahtumia ja koulutuksia voidaan järjestää verkossa. 

Sivistyksen tavoitteita ovat hyvinvointi, turvallisuus ja viestintä. Myös kaupungin strate-
giassa tavoitellaan hyvinvointia. Kirjastopalvelut, joihin sisältyvät kirjaston tilat, kokoel-
mat ja asiakaspalvelu tarjoavat henkistä hyvinvointia. Henkinen hyvinvointi on koke-
musta omasta turvallisuudesta, tärkeydestä ja elämän mielekkyydestä sekä kyvystä 
kohdata vastoinkäymisiä ja selviytyä niistä. Kirjasto on hyvinvointipalvelu, jonka tavoit-
taa kaikissa elämäntilanteissa. Onneksi on Kirjasto! 
 

Kulttuuri- ja museopalvelut / Lapuan matkailu 

Palvelukuvaus 

Kulttuuripalvelut vastaa Lapuan kaupungin kulttuuritoiminnan järjestämisestä, Kulttuuri-
keskus Vanha Paukun toiminnoista, Lapuan kaupungin museoista sekä Lapuan kau-
pungin matkailun tehtäväkentästä. 

Lapuan kaupunki tunnetaan laajasta kulttuuri- ja taidetarjonnasta sekä luonto- ja puu-
tarhakohteistaan. Nämä kaikki lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja kotiseutuidentiteettiä 
ja ne ovat vahvoja vetovoimatekijöitä sekä matkailun että uusien asukkaiden kannalta. 
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Kulttuurikeskus Vanha Paukku museoineen, gallerioineen sekä muine palveluineen on 
ympärivuotinen kohde niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Lapuan kaupungin museot 
kuuluvat valtionosuusmuseoiden piiriin, museoita ohjaa museolaki (314/2019) ja kult-
tuuripalveluita ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019). 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Kulttuuripalvelut vastaa uudistetun kulttuurilain (2019) mukaisiin tavoitteisiin ja keskittyy 
kulttuurihyvinvoinnin lisäämiseen. 
 
Matkailun tehtäväkentällä toimintaa jatketaan yhteistyössä matkailualan yrittäjien 
kanssa. Matkailun osalta keskitytään entistä enemmän palveluiden paketointiin sekä 
kärkikohteiden markkinoinnin kehittämiseen. 
 
Lapuan kaupungin museoiden kulttuurihistoriallisten museoiden perusnäyttelyiden  
uudistaminen on pitkäaikaista työtä, jonka osalta keskitytään Lapuan Patruunatehtaan 
museon perusnäyttelyn uudistamiseen ja sen osalta muistitiedon keruuseen sekä muu-
hun osallistavaan toimintaan. 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso,  
lukumäärä tms) 

Hyvinvointi 
Osallisuus 

Vahvuutena välittäminen Kulttuurin opetussuunnitelman päivittäminen. 
Henkilöstön osallistuminen kampanjaan.  

Hyvinvointi SISOTE Museosalkun kehittäminen. 
Osallisuus 
Hyvinvointi 

Lapuan Patruunatehtaan 
museon perusnäyttelyn 
uudistamisen edistäminen. 
(Museot) 

Käsikirjoituksen valmistuminen. 
Näyttelyuudistuksen aloittaminen. 

Verkostoituminen 
Kokeileva innovointi 
Verkostoituminen 

Ryhmäretkipalveluiden 
markkinointi ja mainonta. 
(Matkailu) 

Matkailijamäärien ylläpito, kehittäminen, pai-
nottuen ryhmäretki tuotteisiin. 

Hyvinvointi 
Kokeileva innovointi 
Verkostoituminen 

Vanhan Paukun toimijoi-
den yhteistyö. 

Kulttuurikeskus Vanhan Paukun yhteinen  
lukuvuositeema tuottaa uusia tilaisuuksia ja 
tapahtumia. 1-3 uutta yhteistyössä järjestet-
tyä tilaisuutta 

 
Tunnusluvut 
 

TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 
Budjetin loppusumma (kulttuuri / museot/  
Vanha Paukku) 

272.272 402.660 
sis. matkailu 

358.262 358.262 

Budjetin loppusumma (matkailu) - * 60.000 60.000 
Museoiden VOS euroa 49.127 92.930 92 930 92.930 
Lapuan kaupungin museoiden kävijämäärä 
(kävijälaskurit ja vieraskirjat, jos ei laskuria) 

* ** 8.000 8.000 

Gallerioiden kävijämäärä 
(kävijälaskurit) 

19.575 15.215 16.000 18.000 

Oppilasryhmät/-määrä * 59/924 60/1.000 80/2.000 
Opastukset / osallistujamäärä 40/1.000 26 / 86 20/500 40/1.000 
Kulttuuritapahtumat / osallistujamäärä 62 / 13.675 17 / 2.619 20/5.000 40/10.00

0 
Yksityistilaisuudet * 81/1.991 70/1.500 80/2.000 
Kulttuuritoimintaan osallistuneet 49.8772 30.626 31.500 40.000 
Menot / as. 
Menot / osallistuneet 

18,2 
5,2 

30,2 
14,1*** 

25 
11,4 

25 
8,9 
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*ei seurantatietoja, koska uudistunut mittaristo 
**ei seurantatietoja, koska koronan takia vieraskirjat pois käytöstä 
*** arvio, koska osa seurantatiedoista puuttuu 

Hankkeet ja avustukset 2020 - 2022 
 

2020 2021 2022 
Valontaitaja (Leader) siirretty eteenpäin  

koronan takia 
siirretty eteenpäin 
koronan takia 

30.000 

Museoiden korona-avustus I, II, III 
(OKM)  

20.000 16.000+10.0000 
 

Taidemuseon taiteilijapalkkiot I ja II 
(OKM)  

1.900 2.000 2.000 

Aisaparin kesätaiteilijat 
 

36.556 
 

Kulttuurisilta (Leader) 
 

n. 8.000 n. 42.000 
Kulttuuria kaikille (Leader) 

 
n. 10.0000 n. 53.000 

 

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

- Lapuan kaupungin kulttuurihistoriallisen yksikön museoiden perusnäyttelyiden  
uudistamisen edistäminen 

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

 
Kansalaisopisto 
 
Palvelukuvaus 

Lapuan kansalaisopisto tarjoaa laadukkaita oppimisen ja harrastamisen mahdollisuuk-
sia kaikille kuntalaisille lähi- ja etäopetuksena. Kurssitarjonta on opiston ja kaupungin 
strategiassa mainittujen arvojen mukaista, uudistuvaa ja joustavaa, #parasta asuk-
kaille. Koulutuspalvelujen kehittämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden 
yksiköiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään sekä pai-
kallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti. Kansalaisopisto toteuttaa elinikäisen oppi-
misen sekä jatkuvan oppimisen periaatteita. Opisto tarjoaa luentoja ja koulutusta myös 
maksupalvelutoimintana kaupungin eri toimialoille, hankkeille yrityksille ja yhteisöille. 
Kansalaisopisto ylläpitää Lapuan taidekoulua, joka antaa taiteen perusopetusta yleisen 
oppimäärän mukaan kuvataiteessa, käsityössä, teatteri- ja tanssitaiteessa. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Opetusta järjestetään laadukkaasti riittävällä opettajaresurssilla ja opetustarjontaa tar-
velähtöisesti kehittämällä. Opiskelijamäärä pidetään hyvällä tasolla turvallisilla opetus-
järjestelyillä, etäopetusta kehittämällä ja saavuttamalla uusia asiakasryhmiä yhteistyö-
verkostojen avulla. Mediapajatoiminnalla kehitetään media- ja verkko-opetusta sekä 
tuntiopettajien osaamista pedagogisesti. Opisto kehittää koko henkilöstön osaamista 
sekä koulutussisältöjä osaamisperusteisuuden sekä jatkuvan oppimisen uudistuksen 
pohjalta. Opisto tuottaa myös kaupungin henkilöstölle koulutuksia ja on aktiivinen toi-
mija Suomen mallin kerhotoiminnan kehittämisessä ja kerhojen järjestämisessä. 

Opisto toimii tiiviissä yhteistyössä musiikkiopiston, kirjaston ja kulttuuritoimen kanssa 
mm. yhteisten teemalukuvuosien merkeissä. Erilaisia tilaisuuksia järjestetään lähitilai-
suuksina, etänä tai striimattuna/tallenteina. 
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Mediapajan hanketoiminta jatkuu vuonna 2022 neljän eri hankkeen voimin. Käynnissä 
on OPH:n rahoittama Tuntiopettajat työelämätaitojen tukijoina hanke, Me Osatahan -
hanke sekä Voimaa Arkeen! työllistymistä tukeva hanke. Lisäksi toimintaansa jatkaa 
Erasmus+ hanke. 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim.  
tavoitetaso, lukumäärä tms.) 

Hyvinvointi Vahvuutena välittäminen: Opisto tukee 
paikkakunnan yhteisöllisyyttä ja sosiaa-
lisen pääoman kasvua kaikille kuntalai-
sille avoimilla yleisötilaisuuksilla. Näytte-
lyihin, konsertteihin, teatteriesityksiin, 
näytöksiin on jokainen kuntalainen  
tervetullut. 

Tilaisuuksia vähintään  
5 /lukuvuosi. 
Henkilöstön osallistuminen 
kampanjaan. 

Hyvinvointi 
  

Vahvuutena välittäminen 5-10 yleisöluentoa / kurssia ka-
lenterivuoden aikana, jotka liit-
tyvät erityisesti hyvinvointiin, 
terveyteen, työssä ja arjessa 
jaksamiseen, elämänkaaren 
eri vaiheiden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin 

Hyvinvointi SISOTE: Yhteistyön ja yhteistyön raken-
teiden vahvistaminen vanhuspalvelui-
den ja sosiaalipalveluiden kanssa. 
Opisto toteuttaa myös jatkossa kursseja 
palvelukodeissa sekä toimintakeskuk-
sessa. 

 Kursseja n. 15 kpl lukuvuoden 
aikana. 
 

Osallistaminen 
Kokeileva innovointi 
Verkostoituminen 
Yksilöllinen kohtaaminen 
Kannustava ja innostava 
ilmapiiri 

Kansalaisopistotoiminta tuottaa tutkitusti 
hyvinvointivaikutuksia, vahvistaa ver-
kostoja, kannustaa elinikäisen ja jatku-
van oppimisen hengessä itsensä kehit-
tämiseen. Koulutuksen ja harrastusten 
tarjonnan ja kysynnän kohdatessa opis-
kelijamäärät pysyvät hyvällä tasolla.  

Lapualaisista vähintään 20 % 
opiskelee ja harrastaa Lapuan 
kansalaisopistossa.  

Hyvinvointi 
Kokeileva innovointi 
Verkostoituminen 

Vanhan Paukun toimijoiden yhteistyö. Kulttuurikeskus Vanhan Pau-
kun yhteinen lukuvuositeema 
tuottaa uusia tilaisuuksia ja ta-
pahtumia. 1-3 uutta yhteis-
työssä järjestettyä tilaisuutta 

 

Tunnusluvut 

Tunnusluvut TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 
Toimintatuotot 202.324 250.122 443.518 389.205 
Toimintamenot 699.925 1.024.404 1.051.360 884.400 
Toimintakate 497.600 774.282 607.842 495.195 
Valtionosuus (netto) 358.308 356.255 356.255 356.255 
Kurssimaksut  135.851 123.386 120.500 125.500 
Opetustuntimäärä 9.415 8.547 9.700 9.800 
Opiskelijamäärä 2.981 2.312 2.800 2.900 
Osallistujamäärä 6.911 5.445 5.700 6.800 
Valtionosuustunnit 7.426 7.373 7.373 7.373 
Kurssimäärä/ lukuvuosi 286 280 350 350 
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Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

- Opisto tavoittaa uusia opiskelijoita myös haastavista kohderyhmistä. Rakentuneita 
verkostoja mm. kaupungin sosiaalitoimen kanssa pidetään yllä, jotta toiminnalla ta-
voitetaan etenkin työttömyysuhan alla olevia, syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä 

- Opiston tarjoamat palvelut, etenkin taidekoulussa järjestettävä taiteen perusopetus, 
on tärkeä pito- ja vetovoimatekijä etenkin lapsiperheille. Laadukas opetus turvataan 
riittävällä opetuksen suunnittelu- ja toteutusresurssilla. Suurimpien aineryhmien ope-
tuksen järjestämisestä, suunnittelusta ja koordinoinnista vastaavat päätoimiset opet-
tajat (kuvataideopettaja, tekstiilityönopettaja ja tanssinopettaja) 

- Opisto jatkaa tiivistä yhteistyötä Vanhan Paukun toimijoiden (kulttuuri, kirjasto, mu-
siikkiopisto) kanssa mm. yhteisten lukuvuositeemojen myötä 

- Opisto kehittää alueellista verkostoyhteistyötä muiden vapaan sivistystyön toimijoi-
den kanssa opistotoimintaan, avoimeen yliopisto-opetukseen, kansainväliseen toi-
mintaan ja taiteen perusopetukseen liittyen. Opisto on aktiivinen hakiessaan rahoi-
tusta ja osallistuessaan hanketoimintaan, joka tukee opiston perustoimintoja 

- Opisto järjestää kaupungin henkilöstökoulutuksia, tilauskoulutusta sekä toimii aktiivi-
sesti mm. Suomen mallin harrastekerhojen kehittäjänä ja järjestäjänä 

- Erilaiset etäopetuksen ja luentojen striimauksen toimintamallit vakiintuvat osaksi 
opiston normaalia kurssitoimintaa. Opistolla on tarvittava väline- ja osaamisresurssi 
em. toiminnan laadukkaaseen toteuttamiseen.  

 

Liikuntapalvelut 

Palvelukuvaus 

Liikuntatoimi järjestää kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ylläpidon sekä tuottaa ja hal-
linnoin ko. tiloissa ja alueilla monipuolisesti erilaisia liikunta- ja harrastuspalveluita.  
Ohjaustoiminnan osalta liikuntatoimi ensisijaisesti tuottaa liikuntapalvelua yksityissekto-
rin ja seuratoiminnan ulkopuolelle jääville kuntalaisille myös erityisryhmät huomioiden. 
Lapuan kaupungin hallintokuntien, kolmannen sektorin ja liikunta-alan yritysten kanssa 
tehdään yhteistyötä kattavan liikuntapalveluverkoston ylläpitämiseksi ja vähän liikku-
vien kuntalaisten tavoittamiseksi. Yhteistyön erityisenä painopisteenä on lasten ja lapsi-
perheiden liikuttaminen sekä ikääntyneiden kunto- ja terveysliikunta. Liikuntapaikkaver-
koston ylläpitoa järjestetään yhteistyössä teknisen laitoksen kanssa. Liikuntapaikkaver-
koston kehittämisessä tärkeässä osassa on kuntalain mukainen kuntalaisten kuulemi-
nen. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Elintapaohjauksen kehittäminen. Edistää väestön omaehtoista liikuntaa ja terveellistä 
ravitsemusta, jotta heidän terveytensä ja hyvinvointinsa paranevat. Hankkeessa edel-
leen kehitettävässä elintapaohjauksen palveluketju - toimintamallissa asiakas ohjataan 
elintapaneuvontaan, jossa hänen kanssaan käydään motivoiva keskustelu. Elintapa-
neuvonnan tavoitteena on motivoida ja tukea asiakasta kokonaisvaltaisessa elämänta-
pamuutoksessa.  
Harrastustakuun kehittäminen sekä edistää liikunnan, kulttuurin ja matkailun rajapinnan 
toimijoiden yhteistyötä sekä yhteistyömahdollisuuksien laajentamista Lapualla. 
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Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso,  
lukumäärä tms.) 

Hyvinvointi 
Talouden tasapaino 
Osallistaminen 
Avoimuus ja nopeus 
Kokeileva innovointi 
Verkostoituminen 
 
Yksilöllinen kohtaa-
minen 
Kannustava ja in-
nostava ilmapiiri 
 

Vahvuutena välittäminen Säännöllinen tiedonhankinta henkilöstöltä 
ja asiakkailta kyselyin, kvartaaleittain.  
Aloitus kahden liikuntapalvelun osalta. 
Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ( 
asteikko 1-5). Tavoitetaso hyvä. 
Henkilöstön osallistuminen kampanjaan. 

Suomen mallin jatkokehittä-
minen Etsivän harrastustoi-
minnan osalta 

Koulukohtaiset arviointiluotaimet.  
Viikoittain arvio liikennevaloittain. 

Kävelyn ja pyöräilyn edistä-
misohjelman toimenpiteiden 
toteuttaminen 

Onko toimenpiteet toteutettu? (K/E) 

SISOTE-yhteistyö sosiaali- 
ja terveyspalveluiden 
kanssa 

TeaViisari-prosessien käyttöönotto.  
Varautuminen mahdollisten HYTE-valtion-
avustuksien käyttöönottoon 

SISOTE Elintapaohjauksen 
vakiinnuttaminen 

Elintapamuutoksesta saadaan yksilöta-
solla tarkkaa terveystietoa, mutta eettisistä 
syistä niiden julkisuus on rajattua. 
Asiakastyytyväisyys. Tavoitetaso hyvä. 

 

Tunnusluvut 
 

TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 
Menot -965.116 -870.078 -714.558 -847.277 
Tulot 450.449 345.513 501.345 669.915 
Kate -514.6670 -524.565 -213.213 -177.362 
Uimahallin kävijät / kpl 63.649 36.843 45.000 70.000 
Vesivoimistelut kävijät / kpl 6503 3703 3372 6000 
Erityisliikunnan kävijät / kpl 906 738 840 850 
Ikääntyvien liikuntakävijät / kpl 5315 3360 3000 4000 
Muut ohjatut ryhmät kävijät / kpl 7474 4010 2850 7000 
Kesäuimakouluihin osallistujat / kpl 581 - 524 500 

 

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

- Perhekeskuksessa ja Ohjaamossa järjestettävien liikuntapalveluiden vahvistaminen 
ja kehittäminen 

- Elintapaohjauksen kehittäminen. Elintapaohjauksella on monia vaikuttavia rajapin-
toja mm. harrastustakuuseen, opiskelijoiden hyvinvointiin, perusterveydenhuoltoon, 
sosiaalityöhön ja työhyvinvointiin. 

- Harrastustakuu. Valtakunnallisen Suomen malli -toimintatavan jalkauttaminen  
Lapualla. 
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Nuorisopalvelut 

Palvelukuvaus 

Nuorisopalveluiden tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää 
nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, tukea nuorten harrastamista ja toimin-
taa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa nuorten kasvu- ja 
elinoloja. Lähtökohtina ovat; yhteisvastuu, kulttuurinen moninaisuus ja kansainvälisyys, 
kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen sekä monialai-
nen yhteistyö. 
 
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä 
sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäisty-
mistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämän hallintaansa sekä pääsyään 
koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen 
ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön nuorten kanssa työtä tekevien tahojen 
kanssa. 

Ehkäisevällä päihdetyöllä tarkoitetaan toimintaa, jolla vähennetään päihteiden käyttöä 
ja päihteiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja 
(Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015.)  

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

- Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistaminen ja kehittäminen. 
Tarkoituksena on lievittää etäopetuksen kielteisiä vaikutuksia sekä sujuvoittaa lasten 
ja nuorten paluuta lähiopetukseen ja (koronavirustilanteesta riippuen) mahdollista 
uudelleensiirtymistä etäopetukseen. Tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hy-
vinvointia ja kiinnittymistä koulu- ja oppilaitosyhteisöön heidän elämäntaitoja vahvis-
taen ja syrjäytymistä ehkäisten. Tavoite edellyttää myönteistä rahoitusta päätöstä. 

- Perhekeskus ja Ohjaamo. Lapuan kaupungin tavoitteena on kaupunkistrategian mu-
kaisesti asukkaiden hyvinvointi ja terveyden edistäminen.  Myös strategiasta johde-
tut hyvinvoinnin toimintasuunnitelmat mm. panostaminen hyvinvointiin sekä verkos-
toituminen sopivat hyvin etsivään nuorisotyön tavoitteisiin. Tavoitteena on lapualais-
ten nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen vahvis-
taminen. 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim. tavoite-
taso, lukumäärä tms) 

Hyvinvointi 
Talouden tasapaino 
Osallistaminen 
Avoimuus ja nopeus 
Kokeileva innovointi 
Verkostoituminen 
Yksilöllinen kohtaaminen 
Kannustava ja 
innostava ilmapiiri 

Vahvuutena välittäminen Säännöllinen tiedonhankinta henkilös-
töltä ja asiakkailta kyselyin, kvartaa-
leittain. Aloitus kahden nuorisopalve-
lun osalta. 
Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys  
(asteikko 1-5). 
Henkilöstön osallistuminen kampan-
jaan. 

Koulunuorisotyön kehittä-
minen 

Ensimmäiset suunnitelma laadittu ja  
pilotoitu 

SISOTE-yhteistyö sosiaali- 
ja terveyspalveluiden 
kanssa 

Etsivä nuorisotyö. Asiakaskyselyt.  
Tavoitetaso hyvä. 
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Tunnusluvut 

 
TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 

Menot -295.797 -262.035 -371.531 -366.849 
Tulot 87.172 90.625 67.500 97.500 
Kate -208.625 -171.411 -304.031 -269.349 
Liikennepuiston kävijät/pv,  
yhteensä 

45, 
2727 

50,2 
1756 

48, 
2184 

48, 
2300 

Lastenleirit, leiriläiset 190 65 144 170 
Hirvijärven leiritalon käyttöpäivät 74 

(remontti) 
26 54 80 

Nuorisotalon käyttäjät muu kuin oma toiminta 771 291 198 300 
Avoin nuorisotoiminta, kävijämäärä/aukiolo-
päivä 

16,2 15,1 11,3* 20,0 

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

1,72 1,76 1,80 1,82 

*alkuvuosi hiljainen. Kevään keskiarvo 20,3 

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

-  Ennaltaehkäisevissä päihde- ja mielenterveyspalveluissa järjestettävien nuorisopal-
veluiden vahvistaminen ja kehittäminen 

-  Perhekeskuksessa ja Ohjaamossa järjestettävien nuorisopalveluiden vahvistaminen 
ja kehittäminen 

-  Harrastustakuu. Valtakunnallisen Suomen malli -toimintatavan jalkauttaminen  
Lapualla 
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Perusturvakeskus 

    Perusturvalautakunta 
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7.6 Perusturvalautakunta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERUSTURVALAUTAKUNTA 
YHTEENSÄ TP 2020 TA 2021 TA 2022 Muutos% Muutos €
Toimintatuotot 4 617 761 4 553 400 4 613 250 1,31 % 59 850
Toimintakulut -54 361 579 -53 776 300 -55 616 703 3,42 % -1 840 403
Toimintakate -49 743 818 -49 222 900 -51 003 453 3,62 % -1 780 553

PERUSTURVALAUTAKUNTA 
ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2020 TA 2021 TA 2022 Muutos% Muutos €
Toimintatuotot
Toimintakulut -20 194 638 -19 650 000 -19 650 000 0,00 % 0
Toimintakate -20 194 638 -19 650 000 -19 650 000 0,00 % 0

PERUSTURVALAUTAKUNTA OMA 
TOIMINTA TP 2020 TA 2021 TA 2022 Muutos% Muutos €
Toimintatuotot 4 617 761 4 553 400 4 613 250 1,31 % 59 850
Toimintakulut -34 166 941 -34 126 300 -35 966 703 5,39 % -1 840 403
Toimintakate -29 549 180 -29 572 900 -31 353 453 6,02 % -1 780 553
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Perusturvalautakunta  

Vuoden 2022 talousarvio on viimeinen perusturvalautakunnan alainen talousarvio. 
Toiminnan ja talouden suunnittelu on erittäin haasteellista, koska korona on vaikutta-
nut koko vuoden 2021 toimintaan ja tätä kautta toiminnan ennustamiseen. Toiminta-
vuoden 2022 päätavoitteena on valmistautuminen tulevaan hyvinvointialueeseen.  
Perusturvalautakunnan alainen toiminta siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.  
 
Tätä vasten peruskunnassa tulee nivoa toiminnot ja käytänteet sujuviksi, jotta yhteis-
työn tekeminen jatkossakin olisi luontevaa SiSoTe-kumppanuutta. SiSoTe-yhteistyön 
lisäämiseksi on perustettu esimerkiksi läpimurtotyöryhmä, jossa etsitään moniamma-
tillisesti ratkaisuja kouluikäisten haasteisiin. Yhteistyötä tehdään myös kansalaisopis-
ton ja liikuntatoimen kanssa. Tulevan vuoden aikana yhteistyötä tullaan tiivistämään 
entisestään, jotta pystytään tekemään yhteistyötä matalalla kynnyksellä myös hyvin-
vointialueelle siirtymisen jälkeen.  
 
Lisäksi olemme mukana koko kaupunkia koskevassa Vahvuutena välittäminen hank-
keessa, jonka avulla tavoitellaan työhyvinvoinnin lisäämistä sekä erilaisten menetel-
mien saamista käyttöön, jotta selviämme erilaisista työelämän haasteista.  

Riskienhallinta 
 
Koulutetun henkilöstön rekrytointi on isoin haaste perusturvan toiminnan kannalta. 
Erityisesti lääkärien, sosiaalityöntekijöiden ja psykologien lisäksi on myös muiden am-
mattihenkilöiden rekrytoinnissa ollut haasteita. Lääkärien ja psylologien osalta voi-
daan turvautua ostopalveluihin, mutta sosiaalityöntekijäresurssia ei ole saatavillla os-
topalveluina. Hoitohenkilöstön saatavuuden ongelmat tulevat nousemaan entistä suu-
remmaksi ongelmaksi ja ratkaisuna tähän on yritetty varahenkilöstön palkkausta. 
Myös asiakaspaikkojen laskulla voitaneen henkilöstön riittävyyttä parantaa.  
 
Henkilöstön työhyvinvoinnista, osaamisen varmistamisesta ja toimivasta rekrytoin-
nista tulee huolehtia, sillä henkilöstöpula uhkaa koko maakuntaa, erityisesti sairaan-
hoitajien, lääkärien, laitoshuoltajien, hoitotyön esimiesten, bioanalyytikkojen ja rönt-
genhoitajien osalta. Työhyvinvointiin tulee panostaa. 
 
Tietoturva on myös iso riski potilasturvallisuuden kannalta. Ohjelmien toimimatto-
muus lamaannuttaa koko toimipisteen, joten organisaatiossa täytyisi olla selkeät toi-
mintamallit, miten toimitaan, kun ohjelmat eivät toimi. Näihin tilanteisiin yritämme va-
rautua erilaisin ohjeistuksin ja korvaavin menetelmin. Lisäksi henkilöstön osaamisen 
lisääminen sähköistyvässä maailmassa on tärkeää.  

Sosiaalipalvelut 

Yleistä sosiaalipalveluista 

Sosiaalipalvelujen perustehtävä on tuottaa ja tarjota kuntalaisille yhdenvertaisia,  
oikeudenmukaisia, oikea-aikaisia ja lainmukaisia sosiaalipalveluja.  
 
Sosiaalipalveluissa asiakastyötä tehdään sosiaalityön eettisten periaatteiden mukai-
sesti ja asiakkaiden itsemääräämisoikeutta sekä yksilöllisyyttä kunnioittaen. Asiak-
kaan osallisuutta pyritään vahvistamaan hänen omassa asiakasprosessissaan. 
Työssä korostuu asiakkaiden yhdenvertainen kohtaaminen, osallisuus, asiakaslähtöi-
nen sekä ammatillinen työskentelytapa. 
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Sosiaalipalveluissa on tehty aktiivista kehittämistyötä. Viime vuosina Lapuan sosiaali-
palveluissa on toteutettu organisaatiorakenteen muutoksia. Sosiaalipalveluissa otet-
tiin käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä Lifecare vuoden 2021 alusta. Omapalvelun 
kautta voi jatkossa hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, tehdä lasten-
suojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen, hakea vammaispalve-
lua tai kuljetuspalveluita. Tämän toivotaan sujuvoittavan palvelujen toteuttamista.  
 
Sosiaalipalvelut jaetaan kolmeen keskeiseen palvelukokonaisuuteen; lasten- ja  
perheiden palvelut, työikäisten palvelut (aikuissosiaalityö) ja vammaispalvelut.    

Lapsi- ja perhepalvelut  

Palvelukuvaus 

Perhekeskustoiminnan kehittämiseksi vastaavan perheohjaajan työnkuvaa on muu-
tettu 1.8.2021 alkaen osa-aikaiseksi perhekeskuksen koordinaattoriksi, 50 % työ-
ajalla. Perhekeskustoiminnalle on löytynyt väliaikainen kohtaamispaikka keskustan 
alueelta. Toiminta kohtaamispaikassa on alkanut syksyn 2021 aikana. Lapsiperhei-
den palveluista kohtaamispaikkaan ovat siirtyneet lapsiperheiden kotipalvelun ja var-
haisentuen perhetyön työntekijät, perhekeskuksen koordinaattorin lisäksi. Kohtaamis-
paikan toimintaa kehitetään yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien, seurakuntien 
ja järjestöjen kanssa. Perhekeskustoiminalle tavoitellaan Hautasen koulun tiloja syk-
systä 2023 alkaen.   
 
Lapsi- ja perhepalveluihin sisältyvät mm. lastensuojelu ja sosiaalihuoltolain mukaiset 
sosiaalipalvelut kuten perhetyö sekä kasvatus- ja perheneuvolan palvelut. Lastensuo-
jelulla tarkoitetaan ehkäisevää lastensuojelua sekä lapsi- ja perhekohtaista lastensuo-
jelua. Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista perheohjauksella tai muulla tar-
vittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta 
vastaava henkilö tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja 
keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Kasvatus- ja perheneuvolassa tuetaan 
vanhemmuutta, lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä sekä pari- ja perhesuhteita koko 
perheen hyvinvoinnin näkökulmasta.  
 

Toiminnalliset tavoitteet / talousarviovuosi 2022 

Lapsi- ja perhepalveluiden sosiaalityö 

Lastensuojelun ja lapsiperhesosiaalityön tiimit on eriytetty kahdeksi systeemiseksi tii-
miksi. Tiimejä on vahvistettu moniammatillisesti siten, että perhetyö ja perheneuvola on 
otettu mukaan tiimityöskentelyyn. Tiimityöskentelyä on pystytty tehostamaan ajankäy-
töllisesti ja laadullisesti systeemisen tiimimallin myötä. Systeemisiin tiimeihin kutsutaan 
myös asiakkaita ja heidän asioissaan toimivia eri viranomaistahoja. Tiimijaolla on pys-
tytty tehokkaammin varmistamaan lapsiperheiden sosiaalityölle kuuluva resurssi. Inten-
siivisiä perhetukijaksoja järjestetään lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja perheneuvo-
lan kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on intensiivisellä tukijaksolla saada perheen ja 
lasten tilanne kohenemaan, ettei lastensuojelun tukitoimille olisi tarvetta. 
 
Hallitusohjelmassa säädetään asteittain kiristyvästä vähimmäishenkilöstömitoituksesta 
lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmääriin. Lakimuutoksen myötä 1.1.2022 al-
kaen lastensuojelun asiakasmääristä säädetään siten, että se voi olla enintään 35 asia-
kasta / sosiaalityöntekijä ja myöhemmin enintään 30 asiakasta / sosiaalityöntekijä. Ny-
kytilanteessa kahdella lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on noin 90 asiakaslasta vas-
tuullaan. Lapuan lastensuojelussa tämä tarkoittaa sitä, että lain astuessa voimaan 
1.1.2022 tarvitaan yksi uusi sosiaalityöntekijän virka.  
 
Uudessa virassa toimiva lastensuojelun sosiaalityöntekijä toimisi perhehoidon koordi-
noivana sosiaalityöntekijänä. Sosiaalityöntekijän virka sijoittuisi lastensuojelun tiimiin, 
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mutta työnkuva pitäisi sisällään myös vammaispalvelun perhehoidon koordinoinnin ja 
perhehoitajien valmentamisen. Lapualla on valtakunnallisesti merkittävän vahva lasten-
suojelun perhehoito, jonka ylläpitäminen vaatii työntekijäresurssin vahvistusta. Vuosit-
taiset perhehoitajien valmennukset vaativat runsaasti työaikaa, eikä sosiaalityönteki-
jöillä ole työajan puitteissa mahdollista järjestää valmennuksia. Vammaispalveluihin on 
tarve kouluttaa uusia perhehoitajia ja luoda selkeä perhehoidon malli. Perhehoidon 
koordinoiva sosiaalityöntekijä vastaisi myös lastensuojelun perhehoidon tilapäishoidon 
sekä vammaispalvelun tilapäishoidon järjestämisestä perheisiin. Perhehoidon koordi-
noiva sosiaalityöntekijä toimisi vastuusosiaalityöntekijänä 20 asiakaslapselle, jonka 
myötä sosiaalityöntekijämitoitus tiimissä olisi kohtuullinen.  
 
Tavoitteena on lisätä vammaispalvelun ja lapsiperhesosiaalityön yhteistyötä siten, että 
asiakkuutta hoidetaan yhteisesti yli tiimirajojen. Lapsiperheiden kotipalvelua on tarkoi-
tus lisätä jatkossa palvelemaan vammaisten lasten aamuhoidon tarvetta. Lisäksi on tar-
koitus kehittää lapsiperheiden kotipalvelua entistä oikea-aikaisemmaksi ja kynnyksettö-
mäksi palvelumuodoksi osana perhekeskustoimintaa. Kotipalvelusta pyritään kehittä-
mään entistä laajemmin lapualaisia pikkulapsiperheitä tukeva maksuton arjen tuki en-
naltaehkäisevän perhetyön rinnalle. 
 

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

 
Suunnitelmavuosien aikana, syksyllä 2023 on tavoitteena saada perhekeskukselle py-
syvät toimitilat vanhasta Hautasen koulusta, minne perhekeskustoiminta voidaan koko 
laajuudessaan keskittää. Vanha Hautasen koulu sijaitsee keskeisellä paikalla koulujen, 
neuvoloiden ja Jokilaakson puutarhan läheisyydessä, keskeisellä toiminta-areenalla 
perheiden kohtaamispaikkana. Tavoitteena suunnitelmavuosien aikana on vakiinnuttaa 
perhekeskuksesta saatavat matalan kynnyksen palvelut.  

 

Lapsi- ja perhepalvelut/ 
lastensuojelun tavoite 

Toimenpide/keino Mittari 

Matalan kynnyksen palve-
luiden kehittäminen 

Maksuton kotipalvelu kaikille 
lapsiperheille (ajanvaraus peri-
aatteella) 

Toteutuuko maksuton kotipalvelu 
   kyllä / ei 

 Perhekeskustyö - varhaisen 
tuen perhetyön / Nopsa kotipal-
velun kehittäminen 

 
Nopsa kotipalvelun käynnit 80  

 Perheneuvolan ydintehtävän 
vahvistaminen  perheneuvo-
jan määräaikainen toimi vuo-
delle 2022 (perintöraha) 
 

Perheneuvojan määräaikainen 
toimi   
   kyllä / ei 

 Terapeuttisen työskentelyotteen 
vahvistaminen perheneuvola-
työssä 

pari- ja perheterapioiden käynti-
määrä 200 

Kotona asumisen tukemi-
nen 

Tehostetun perhetyön ja perhe-
kuntoutuksen toiminnan kehittä-
minen / 9-15 h viikossa 

10 tehostettua jaksoa vuodessa 

Sähköisten ja digitaalisten 
palveluiden edistäminen 

Omapalveluiden käyttöönotto 
lastensuojeluilmoitusten ja sosi-
aalihuoltolain mukaisten ilmoi-
tusten osalta 

Omapalvelun käyttöönotto 
    kyllä / ei 
 

Ennaltaehkäisy ja varhai-
nen reagointi 

Perhekeskus- 
toiminnan ja yhteistyön vakiin-
nuttaminen 

50 % Perhekeskuskoordinaattori 
    kyllä / ei 
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 Mittarina toiminnallisten tuokioi-
den lukumäärä 200 

 Perhetyön psykiatrisen sairaan-
hoitajan avopalvelun vastaan-
otto perhekeskuksessa 

Mittarina vastaanottojen määrä 50 

Prosessien kehittäminen Systeemisen työotteen juurrutta-
minen 
 

Uusien työntekijöiden kouluttami-
nen 
    kyllä / ei  
Systeemisiä tiimejä 40 vuodessa 

 Perhehoidon koordinointimalli Lakimuutoksen myötä sosiaali-
työntekijän viran perustaminen 
lastensuojeluun ja perhehoidon 
koordinoijaksi 
    kyllä / ei 

 

Tunnusluvut 

Lasten ja perheiden palvelut Tp 
2019 

Ta 
2020 

Ta 2021 Ta 2022 Ta 
2023 

Ta 
2024 

Ammatillisissa perhekodeissa olleiden lasten 
hoitopäivät 

 
1 701 

 
0 

 
365 

 
365 

  

Lastensuojelulaitosten hoitopäivät 3 800 4 000 4 000 3 400   
Perhehoidon hoitopäivät 5 764 5 800 7 000 9 000   
Sijais- ja tukiperheitä. lkm 37 50 50 65   
Lastensuojeluilmoitukset, lkm 472 520 500 450   
Sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset, lkm 30 100 50 

 
30   

Ennakolliset lastensuojeluilmoitukset, lkm   10 20   
Lastensuojeluasiakkuudet, lkm 196 180 125 170   
Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet, lkm 119 100 200 320   
Sijoitukset, lkm 48 40 42 40   
Palvelutarpeen arvioinnit, lkm 80 100 180 130   
Lapsiperheiden kotipalvelu, perheitä 32 80 50 35   
Perhetyö ja tehostettu perhetyö, perheitä 56 70 75 80   
Käyntejä vauvaperheisiin, yhteistyö neuvolan 
kanssa 

  30 30   

Valvotut tapaamiset   20 20   
Ammatillinen tukihenkilötoiminta   20 20   
Perhe- ja kasvatusneuvola       
Psykologityö, asiakasmäärä lapset 176 230 220 200   
Psykologityö, asiakasmäärä aikuiset 218 270 270 220   
Perheneuvolan sosiaalityö, käyntimäärä 114 220 120 100   
Perheneuvoja, terapiakäynnit  140 150 150   
Perheoikeudelliset palvelut       
Elatussopimukset 144 165 140 170   
Isyyden selvitykset 47 50 50 50   
Huolto- ja tapaamissopimukset, lkm 159 140 140 130   
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Aikuissosiaalityö, päihde- ja mielenterveyspalvelut 

Palvelukuvaus 

Aikuissosiaalityö on asiakkaan kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka 
tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongel-
mien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Ai-
kuissosiaalityö sisältää esimerkiksi asiakkaan aktivoimista työelämään, koulutukseen 
tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista sekä hoitoon ohjaamista. 
 
Päihdehuolto on sekä sosiaali- että terveydenhuollon yhteinen tehtävä. Peruspalvelui-
den tehtävänä on mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien tunnistaminen, varhai-
sen tuen antaminen, masennus- ja ahdistushäiriöistä tai päihdeongelmista kärsivien 
hoito sekä päihdeongelmaisten peruskatkaisuhoito. Päihdehuollon erityispalvelut ovat 
sosiaalitoimen palveluja. Laitoskuntoutuksena järjestetään katkaisuhoitoa ja hoitojak-
soja kuntoutuslaitoksessa. 
 

Toiminnalliset tavoitteet / talousarviovuosi 2022 

Aikuissosiaalityö, päihde- ja mielenterveyspalvelut  

Aikuissosiaalityössä on vuoden 2021 aikana toiminnan pääpainopiste ollut avohuollon 
mielenterveyspalveluiden kehittämisessä. Mielenterveyspalveluja on kehitetty perusta-
malla Mt-SAS ryhmä. Mt- SAS-työryhmä on moniammatillinen yhteistyöryhmä, jonka 
tehtävänä on kartoittaa kokonaisvaltaisesti asiakkaiden toimintakykyä, arvioida palve-
luiden tarvetta ja ohjata asiakkaat tarpeen mukaisten palveluiden piiriin. Ensisijaisesti 
SAS työryhmässä arvioidaan avohuollon palveluiden mahdollisuudet asiakkaiden pal-
velujen järjestämisessä. Mikäli avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä, tavoitteena on 
löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen asumispalvelupaikka.  
 
Vuoden 2022 aikana on tavoitteena saada Mt-SAS toimintaan mukaan lisää toimijoita. 
Yhteistyötä on tehty tiiviisti psykiatrisen poliklinikan kanssa. Yhteistyö vähentää pääl-
lekkäistä työtä ja palveluja sekä tukee painopisteen siirtymistä mielenterveyspalve-
luissa avohuollon puolelle.  
 
Toivakassa, tukiasukkailla on mahdollisuus käydä ja oleilla arkipäivinä Toivakan yhtei-
sissä tiloissa, saaden halutessaan myös aterioida ja osallistua eri päivätoiminta ryh-
miin. Toivakan tukiasuntolassa, palveluiden piirissä on 12 asiakasta.  

Psykiatrisen päivätoiminnan neljän eri ryhmän asiakkaille on tehty kyselytutkimus toi-
minnan kehittämiseksi. Tulosten pohjalta toimintaa kehitetään vuoden 2022 aikana.  
Kotivakan kotikuntoutus on lähtenyt hyvin käyntiin ja tarjoaa avopalvelua ja olohuone-
toimintaa mielenterveyskuntoutujille. Toiminta on matalan kynnyksen palvelua, johon 
voi osallistua ilmoittautumatta, kerran viikossa. Nuorille mielenterveyskuntoutujille on 
tarpeen kohdentaa palvelua ja toimintaa, jota kehitetään tulevan talousarviovuoden  
aikana.  
 
Kuluneen vuoden aikana Lapualla on pilotoitu työpaja -toimintaa kuntouttavan työtoi-
minnan asiakkaille, perustamalla Rempparyhmä vanhan lukion tiloihin. Toiminnalla on 
pyritty vaikuttamaan työmarkkinatuen kuntaosuuden hillitsemiseen, kuntouttavan työtoi-
minnan paikkamäärän lisäämiseen sekä kohottaa asiakkaiden elämänlaatua ja toimin-
takykyä. Työllisyystoimikunta perustettiin tukemaan työllisyyspalveluiden kehittämistä.  
 
Kuluvan vuoden 2021 aikana Rempparyhmän toiminta on osoittautunut merkityksel-
liseksi aikuissosiaalityön asiakkaille. Tämän lisäksi rempparyhmä on vastannut kau-
pungin omien yksiköiden erilaisiin korjaus-, maalaus- ja kierrätystarpeisiin. Tulevan  
talousarviovuoden aikana on tärkeää vakiinnuttaa työpajan toiminta vakinaistamalla 
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työpajaohjaajan toimi. Työpajatoimintaa on kehitetty pitkälle maakunnassa, mihin on 
käyty tutustumassa ja haettu ideoita, mitä voidaan Lapualla toteuttaa.  
 
Yhteistyössä terveydenhuollon kanssa käynnistetään terveysneuvontapiste, jonka koh-
deryhmänä ovat päihdehuollon asiakkaat.  Neuvontapiste tarjoaa asiakkaille terveys-
neuvontaa riippuvuuksien hoitoon sekä neulojen vaihtopisteen. Toiminta alkaa talous-
arviovuoden alussa. 
 

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Mielenterveyspalveluissa suunnitelmavuosien aikana on tavoitteena hyvinvointialueella 
edelleen kehittää ja laajentaa avohuollon mielenterveyspalveluita kattamaan niin nuo-
ret, aikuiset kuin ikäihmisetkin. Avohuollon toiminnan ja palveluiden laajentuessa on 
tärkeää huomioida, että sen toiminnalle turvataan riittävät resurssit.  

Tavoitteena on kehittää myös työpajatoimintaa, vastaamaan suhteessa muiden hyvin-
vointialueen työpajojen monipuolista toimintaa. Ensisijaista on löytää suunnitelmavuo-
sien aikana työpajatoiminalle tilat, joissa on mahdollisuus toteuttaa monipuolista työtoi-
mintaa. Vielä ei ole selvillä, mikä osuus toiminnasta jää peruskuntaan ja mikä siirtyy 
hyvinvointialueelle.  

Aikuissosiaalityön 
tavoite 

Toimenpide/keino Mittari 

Matalan kynnyksen 
palveluiden kehittä-
minen 

Työpajatoiminnan vakiinnutta-
minen  
 

Työpajaohjaajan toimen vakinaista-
minen 
    kyllä / ei 
Kuntouttavassa työtoiminnassa asi-
akkaita 60, työkokeilussa 5 ja palkka-
tukityössä 2 

 Mt-kuntoutujien päivätoimin-
nan monipuolistaminen avo-
huollon asiakkaille 

Eri ryhmien lukumäärä 6 

Kotona asumisen tu-
keminen 

Kotivakka-kotikuntoutus  
 

Kotikuntoutus asiakkaiden luku-
määrä 20 

 Toivakan tuetun asumisvaihto-
ehdon lisääminen  

Lukumäärän lisääminen 12  20 

 Mt SAS -toiminnan vakiinnut-
taminen (avopalvelun ohjaus, 
kotikuntoutus, päivätoiminta, 
tukiasumispalvelut) 

Mittarina ryhmä kokoontuu vuodessa 
11 kertaa 
Hakemusten lukumäärä vuodessa 40 

Sähköisten ja digi-
taalisten palveluiden 
edistäminen 

Omapalvelun käyttöönotto toi-
meentulotuen hakemusten 
sekä sosiaalihuoltolain mu-
kaisten ilmoitusten osalta 

Omapalvelun käyttöönotto 
    kyllä / ei 
 

Ennaltaehkäisy ja 
varhainen reagointi 

Asiakkaan psyykkisen tilan-
teen muutoksiin reagoidaan 
nopeasti Kotivakan toiminnan 
myötä 

Osastojaksoja on pystytty estämään 
nopealla Kotivakan toiminnalla, luku-
määrä 10 
 

Prosessien kehittä-
minen 

Erikoissairaanhoidosta siirty-
vien pitkäaikaisasiakkaiden 
siirtyminen avohuollon palve-
luihin 

Avohuoltoon siirtyvien asiakkaiden 
lukumäärä 10-15 
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Tunnusluvut 

 

Aikuissosiaalityö Tp2019 Ta2020 Ta2021 Ta2022 Ta2023 Ta2024 
Täydentävä toimeentulotuki, 
lkm(myönt.) 

93 120 120 250   

Ehkäisevä toimeentulotuki, 
lkm(myönt.) 

75 100 100 200   

Aktivointisuunnitelmat 78 85 80 80   
Jaetulla työmarkkinatuella, lkm 257 220 220 200   
Kuntouttavan työtoiminnan päätökset 146 160 160 140   
Kuntouttavaan työtoimintaan osallis-
tuvat, lkm 

78 80 80 50   

Monialaisia työllistymissuunnitelmia, 
lkm, TYP 

85 70 70 85   

 

Päihdetyön käyntikertoja 403+380 290 700 600   
Toivakka, hoitopäivät 1 812 1 800 2 000  2 880   
Psykiatrinen päivätoiminta, käynnit  

594 
 

600 
 

620 
 

1 900 
  

Kotikäynnit Kotivakasta, mt 16 50 80 1 400   
 

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 

Palvelukuvaus 

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja 
toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammai-
suuden aiheuttamia esteitä ja haittoja. Vammaispalvelulain toteuttamisessa keskeistä 
on asiakkaan vaikeavammaisuuden arviointi. Sosiaalihuoltolain myötä erityistä huolta 
ja huolenpitoa vaativan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista ja päätöksenteosta vas-
taa sosiaalityöntekijä. 
 
Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuosi 2022 
 
Vammaispalveluissa, sosiaalityön tiimissä työskentelee johtavan sosiaalityöntekijän 
alaisuudessa kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja kuntoutusohjaaja. Työntekijä-
resurssin lisääminen viime vuosina vammaispalveluihin on ollut merkittävää, mutta 
myös ehdottoman tärkeää vammaispalveluiden laajan kokonaisuuden kehittämiseksi.  
 
Henkilökohtaisen avun kokonaisuuden kehittämistyötä jatketaan talousarviovuoden ai-
kana. Työskentelyn tavoitteena on, että henkilökohtaisesta avusta 80 % on työantaja-
mallin mukaista toimintaa (Kuussoten henkilökohtaisen avun keskus) ja 20 % henkilö-
kohtaisesta avusta ostetaan, silloin kun työnantajamalli ei sovellu asiakkaalle. Lisäksi 
henkilökohtaisen avun tarvetta ja määrää arvioidaan arviointimallin mukaisesti, erityi-
sesti uusien asiakkaiden osalta. Arviointityötä on tarkoitus toteuttaa omana toimintana.  
 
Ikäihmisten palveluissa tehostettuna palveluasumisyksikkönä käytössä ollut Niittypuis-
ton osasto on vapautumassa vammaispalveluiden käyttöön tulevan talousarviovuoden 
aikana. Suunnitteilla on aloittaa tiloissa kehitysvammaisille suunnattua tehostettua pal-
veluasumista.   
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Vammaispalveluissa on tarve ostopalveluna toteutettavien palvelujen kilpailuttamiselle, 
joita on suurin osa palveluista. Ensisijaisesti kilpailutusta vaatii lasten ja aikuisten tila-
päishoito, asunnon muutostöihin liittyvät kilpailutukset, kuljetuspalvelujen kilpailutukset 
ja henkilökohtaisen avun ostopalvelukokonaisuuden kilpailuttaminen. Vammaispalve-
luissa tehdään tiivistä yhteistyötä Rempparyhmän kanssa, jonka myötä osa asunnon-
muutostöistä on saatu toteutettua heidän toimesta.   
 
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 
 
Lähitulevaisuudessa erityisesti nuorten opiskelunsa päättävien kehitysvammaisten asi-
akkaiden mielekkään päiväaikaisen toiminnan tarjoamiseen ja toiminnan sisällön kehit-
tämiseen tullaan panostamaan. Kilpailutusten toteuttamista jatketaan suunnitelmavuo-
sien aikana.  

Tavoitteet 

Vammaispalveluiden 
tavoite 

Toimenpide/keino Mittari 

Matalan kynnyksen pal-
veluiden kehittäminen 

Lapsiperheiden kotipalvelu on jous-
tavasti saatavilla lapsiperheille, 
joissa vammainen lapsi ja osaksi 
perhekeskuksen palveluita 

Lapsiperheiden kotipalvelua 
järjestetään 10 perheelle 

Kotona asumisen tuke-
minen 

Henkilökohtaisen avun kokonaisuu-
den kehittäminen  
 

Työnantajamalli 80 % 
Ostopalvelu 20 % 
Arviointipalvelu omana toi-
mintana lukumäärä 5 

Sähköisten ja digitaalis-
ten palvelujen edistämi-
nen. 

Omapalvelun käyttöönotto kuljetus-
palveluhakemuksen ja yleinen 
vammaispalveluhakemuksen 
osalta 

Omapalvelun käyttöönotto 

    kyllä / ei 

Ennaltaehkäisy ja varhai-
nen reagointi. 

Sosiaalityössä asiakasneuvotte-
lussa työparina toimiminen lapsi-
perhepalveluiden ja aikuissosiaali-
työn kanssa 

Työparitoiminnan  
lukumäärä 20 

Prosessien kehittäminen 
 

Päivä- ja toimintakeskukseen asi-
akkaaksi siirtymisen prosessi 

Uusien asiakastietolomakkei-
den käyttöönotto ja määrä 
   kyllä / ei 

 Eskoon lähetekäytäntöjen prosessi 
 

Mittarina vpl:n saapuneiden 
lähetteiden lukumäärä 30 

 Arviointityökalun hankkiminen ja 
kehittäminen toimintakyvyn arvioi-
miseksi 

Arviointityökalun hankkiminen  
   kyllä / ei 
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Tunnusluvut 

 Tp  
2019 

Ta  
2020 

Ta  
2021 

Ta  
2022 

Su 
2023 

Su 
2024 

Työtoiminnan käynnit, toimintakeskus 2 926 3 200 3 500 3 500   
Työtoiminnan käynnit, avotyötoiminta 625 650 700 700   
Päivätoiminnan käynnit 1 118 1 250 1 500 1 500   
Niittypuiston asuntolan käyttöpäivät 2 536 2 540 3 270 3 270   
Niittypuiston asuntolan intervallipaikan käyttö-
päivät 

 
0 

 
50 

 
0 

 
0 

  

Henkilökohtaisen avun piirissä olevat 86 90 80 90   
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen saajat 302 280 260 260   
Omaishoidon tukea saaneet alle 65-vuotiaat 58 60 60 60   
Palvelutarpeen arviointi 40 100 85 85   

 

Ikäihmisten palvelut 

Toiminta-ajatus 

Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on yksi tär-
keimpiä varautumistoimia ikääntyvässä Suomessa ja Lapualla. Vuodesta 2020 vuo-
teen 2030 lapualaisten 75 vuotta täyttäneiden määrän kasvuennuste on lähes 600 
kuntalaista. Ikäihmisten arjen sujuvuuteen ja kotona pärjäämiseen vaikuttaa suurelta 
osin se, kuinka hyvin Lapuan kaupunki tukee kuntalaisten hyvinvointia. Ikäystävälli-
sen kunnan tunnusmerkkejä ovat mm. laadukas asuntopolitiikka, kulttuuri- liikunta- ja 
vapaa-ajan palvelut, koulutukset ja kurssit, järjestöjen ja yhdistysten tuki ja kaavoitus 
ja liikennesuunnittelu. 

Lähtökohtana ikäihmisten palveluille on, että lapualaisille ikäihmisille varmistetaan  
itsemääräämisoikeutta kunnioittaen hyvä ja turvallinen vanhuus tukemalla heidän toi-
mintakykyään, oma-aloitteisuuttaan ja osallistumistaan. Palvelutarjonta perustuu vai-
kuttaviin monialaisiin palveluihin, jotka vastaavat ikäihmisten tarpeisiin ja muuttuvat 
tarpeiden mukaan. Yhä enemmän palveluita suunnataan asiakkaiden omiin koteihin. 
Vanhuspalvelulakiin valmistellaan muutosta, jossa kannustetaan toteuttamaan myös 
uusia, monimuotoisia asumisratkaisuja.  
 
Ikäihmisten palveluissa kaikissa toiminnoissa kehitetään tiedolla johtamisen keinoja 
mm. käyttäen toimintaa ja sen vaikuttavuutta kuvaavia mittareita. RAI arviointi- ja seu-
rantajärjestelmä on palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävä kansalli-
nen, yhtenäinen järjestelmä, joka on Lapualla ollut käytössä lähes 20 vuotta. RAI-jär-
jestelmän käyttö on tullut lakisääteiseksi vuonna 2020 ja järjestelmän monipuolista 
käyttöä toteutetaan Lapualla kaikissa ikäihmisten palveluyksiköissä. Asiakastyön kir-
jaaminen on tärkeä osa hoiva- ja hoitotyötä. Laadukasta ja ajantasaista kirjaamista 
kehitetään kaikissa toimintayksiköissä. 
 
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen on haaste. Lakisääteiset hen-
kilöstömitoitusvaateet tuovat henkilöstömäärän kasvulle paineita. Ikäihmisten palve-
luiden vastuualueella tullaan panostamaan ammattilaisten riittävyyden turvaamiseen, 
rekrytointiin ja opiskelijayhteistyöhön vuonna 2022 monin eri tavoin.  
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Keskitetty asiakasohjausyksikkö 

Palvelukuvaus 

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen tehtävänä on tarjota ikäihmisille ja heidän lä-
heisilleen tasapuoliset mahdollisuudet saada ohjausta ja neuvontaa itseään askarrutta-
vissa arjen asioissa. Jos asiakkaan tarve sitä edellyttää, asiakasohjausyksikön työnte-
kijät tekevät palvelutarpeen arvioinnin käyttäen yhteneväisiä mittareita ja arviointimene-
telmiä. Arvioinnin tulosten pohjalta laaditaan asiakassuunnitelma ja ohjataan asiakas 
hänen tilanteeseensa soveltuvien palveluiden piiriin sekä tehdään tarvittavat päätökset. 
Asiakasohjausyksikön henkilöstö toimii verkostomaisesti yhteistyössä eri alojen am-
mattilaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hopearinteen palvelukeskuksen ti-
loissa sijaitsevassa asiakasohjausyksikössä työskentelee kaksi palveluohjaajaa ja  
fysioterapeutti. 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Asiakasohjausyksikköä kehitetään edelleen asiakaslähtöiseen ja tasapuoliseen asia-
kas- ja palveluohjaukseen. Hyvinvointineuvontaa järjestetään 75 vuotta täyttäville. RAI-
järjestelmän käyttöönotossa edetään ja se mahdollistaa entistä laaja-alaisemman arvi-
oinnin asiakkaan palvelutarpeiden kokonaistilanteesta ja tiedon siirtymisen palvelutoi-
minnan eri vaiheissa toimijalta toiselle. Vertaisarviointien tekeminen mahdollistuu, kun 
samaa järjestelmää käytetään Etelä-Pohjanmaan alueella. Tavoitteena asiakasohjaus-
toiminnassa on lisätä ikäihmisten palvelutietoutta ja toimia aktiivisesti mahdollisimman 
monipuolisen palvelutarjonnan kehittämisessä ikääntyville kuntalaisille. 

Asiakas- ja palveluohjauksen henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä myös järjestöjen, 
seurakuntien ja yhdistysten kanssa. Mm. Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen ja La-
keuden Omaishoitajat ry:n kanssa toimitaan yhdessä. Senioriasumisyksikkö Lepolassa 
on toimitila, jota yhdistykset pystyvät jatkossa käyttämään lapualaisten ikäihmisten ko-
koontumistarkoituksiin.  

Voimaa vanhuuteen -hankkeessa toteutettujen kehittämisasioiden kanssa jatketaan 
vuonna 2022. Uutena ryhmätoimintana on aloitettu vuonna 2021 tehostetun kuntosali-
harjoittelun jaksot henkilöille, joilla on todettu riskejä kotona pärjäämisessä. Ryhmäläis-
ten kuntoutustulokset ovat olleet hyviä ja ryhmätoimintoja jatketaan edelleen kotihoidon 
ja asiakasohjausyksikön fysioterapeuttien vetämänä. Patruuna-areenan avoimet ikäih-
misten liikuntaryhmät jatkuvat säännöllisesti ja vertaisvetureina toimivia aktiivisia eläke-
läisiä kannustetaan toimintaan. Kaatumisriskien ennaltaehkäisyyn panostetaan yhteis-
työssä kansalaisopiston, liikuntatoimen, aikuisten terveysneuvonnan ja lääkärin vas-
taanottohenkilöstön kanssa.  
 
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Monipuolista ikäihmisten neuvonta ja ohjaustoimintaa jatketaan ja toimitaan maakun-
nallisesti yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti.  

 
Kotona asumista tukevat palvelut 

Palvelukuvaus 

Kotona asumista tukevia palveluja ovat mm. kotihoito ja kuljetuspalvelu, ateriapalvelu, 
turvalaitepalvelu, omaishoidontuki, muistineuvola ja kuntouttava lyhytaikaishoito. Muis-
tineuvolan palvelut toteutetaan terveyspalveluiden vastuualueella. Kuntouttava lyhytai-
kaishoito kotona asuville kuvataan kohdassa asumispalvelut. 
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Kotihoito 

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia kotipalveluja ja tervey-
denhuoltolain tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Kotihoitopalvelut on suunnattu yli 18-vuo-
tiaille kuntalaisille ja kotisairaanhoidon osalta kaiken ikäisille kuntalaisille. Kotihoito toi-
mii Lapualla ympärivuorokautisesti vastaten myös asiakkaiden turvalaitehälytyksiin. Ko-
tihoidon palveluiden kriteerit hyväksyttiin Lapuan perusturvalautakunnassa ja ovat ol-
leet voimassa 1.6.2020 alkaen.  

Kotihoidon tukipalvelut: Kuljetuspalvelu, ateriapalvelu ja turvalaitepalvelu 

Ikäihmisten kuljetuspalvelu toteutuu pääosin palveluliikenteen kautta. Lapuan kaupun-
gilla on kaksi palveluautoa, jotka toimivat kutsuohjattuna palveluna arkipäivisin. Palve-
luliikennettä voivat käyttää sitä tarvitsevat ilman erillistä päätöstä. Tietyin edellytyksin 
kuljetuspalvelupäätöksen saaneet asiakkaat voivat käyttää taksipalveluita kuljetustar-
peisiinsa. 

Kotiin kuljetettavia ateriapalveluita tarjotaan matalalla kynnyksellä lapualaisille. Tilauk-
set tehdään asiakasohjausyksikön kautta ja ruoka tehdään Lapuan kaupungin ruoka-
palveluyksikössä. Aterioiden kotiin kuljetus on järjestetty sovittuina arkipäivinä. Osa 
kaupunkilaisista ostaa kotiaterioita alueen ruokapalveluyrittäjiltä suoraan.   

Kotona asumisen turvaksi on saatavissa vuokralaitteina turvaranneke, paikantava tur-
varanneke, ulko-ovihälytin ja palovaroitin. Lapuan kaupunki on kilpailuttanut turvalaite-
toimittajan.  

Omaishoito 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja 
huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön 
avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää omaishoitajalle maksettavan 
hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat muut palvelut. 

Omaishoitajat ovat merkittävä voimavara Lapuan kaupungin palvelujärjestelmässä. uu-
sin omaishoidon tuen toimintaohje on ollut voimassa 1.1.2021 alkaen.  

Omaishoitajien lakisääteiset vapaat järjestetään ensisijaisesti kaupungin omissa yksi-
köissä tai toimeksiantosopimuksella omaishoidon sijaisjärjestelyin. Omaishoitoperhei-
den vapaapäivien turvaamisen yksi palvelumuoto jatkossa on perhehoito.  
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Ikäihmisten päivätoiminnan ostopalvelutoiminnalle on kehitetty palvelusetelikriteerit joi-
tain vuosia sitten, mutta yritystoimintaa ei tähän palveluun ole syntynyt. Vuoden 2022 
aikana tavoitteena on suunnitella ja aloittaa ikäihmisten päivätoiminta asiakkaille, jotka 
hyötyvät palvelusta ja joiden kotona asumista tämä palvelu tukee.  

Omaishoitopalveluiden kehittäminen kokonaisvaltaisesti on yksi kotona asumista tuke-
vien palveluiden painopistealue. Sekä omaishoitajuuden tunnistamiseen että omaishoi-
toperheiden tukemiseen tehdään monimuotoisesti toimenpiteitä. Omaishoitajien tuke-
misen palvelumuotoja kehitetään mm. Lapuan Sedun lähihoitajaopiskelijaryhmien 
kanssa tehtävän yhteistyön keinoin. Säännöllinen yhteydenpito omaishoitajiin on tär-
keää. 

Kotihoidon kehittämisen osalta tehdään pitkäjänteistä työtä vaikuttavuuden, laadun ja 
tuottavuuden lisäämiseksi. Kotona toteutuva kuntoutus eri muodoissaan on toiminnan 
kehittämisen painopiste. Koko henkilöstön ja kotikuntoutustiimin toiminnassa asiakkaan 
kuntoutustarpeen tunnistaminen ja toimenpiteet toimintakyvyn palauttamiseksi ja ylläpi-
tämiseksi ovat keskiössä. Asukkaiden voimavaroja ja toimintakykyä arvioidaan sään-
nöllisesti RAI-järjestelmällä, jonka mittaritulosten pohjalta laaditaan asukkaille hoito- ja 
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palvelusuunnitelma. Vuoden 2022 RAI-tavoitteiksi on sovittu asiakkaan ja/tai hänen lä-
heisensä osallisuus hoidon ja palvelun suunnitteluun (tavoite 100 %), kaatumistapatur-
mien vähäisyys (tavoite max 10 %, 30 vrk ennen RAI-arvioinnin tekemistä) ja hyvä ra-
vitsemustila (BMI alle 24 ja aterioista 25 % jää syömättä useilla aterioilla/ruuan nautti-
minen vähentynyt normaalista, tavoite alle 10 %). 

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään asiakaskäyntien optimoinnin osalta 
sekä uusien teknologisten järjestelmien hyödyntämiseksi kotihoidossa. Optimoinnin 
avulla ohjataan työntekijöiden liikkumista asiakaskohteiden välillä siten, että matka-ai-
koja ja -kilometrejä tulee mahdollisimman vähän ja asiakkaan saama työaika  
lisääntyy.  

Teknologiaratkaisuilla tavoitellaan asiakkaista saatavan tiedon lisäämistä ja siten pal-
veluiden kohdentamista oikea-aikaisesti ja riittävillä palveluilla. Vuoden 2021 aikana 
aloitettiin kotihoidon etäpalvelut hyödyntämällä uusia teknologisia ratkaisuja. 

Kotihoidon palvelusetelitoiminnan käynnistäminen otetaan tavoitteeksi. Palveluseteli 
mahdollistaa asiakkaiden valinnanvapauden lisääntymisen. Palvelu vastaa sisällöltään 
julkisesti tuotettua palvelua ja perustuu palvelutarpeen arviointiin.  

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Kehitetään edelleen laaja-alaisesti toimintamalleja ja palvelumuotoja, joilla ikääntyvä 
kuntalainen pystyy turvallisesti ja hyvinvoivana asua omassa kodissaan. Keskeinen te-
kijä on turvata ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys kotihoitotyöhön.  

Asumispalvelut  

Palvelukuvaus  

Ikäihmisten asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja 
ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja /tai sosiaalista toimintakyvyn alenemista 
niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten ja/tai kotihoidon palvelujen turvin. Ko-
tona asumista tuetaan kuntouttavan lyhytaikaishoidon yksiköiden tilapäisjaksoilla. Py-
syvän paikan tarvitseva jättää hakemuksen SAS-työryhmän käsiteltäväksi. Myöntei-
sen päätöksen saaneet asuvat tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Uusina asu-
mispalveluiden muotoina aloitetaan perhehoito ja palveluasuminen.  

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa on 
säädetty laki, joka tuli voimaan 1.10.2020. Välittömään hoitotyöhön osallistuvan hen-
kilöstön määrä tulee olla siirtymäajan (päättyy 1.4.2023) jälkeen vähintään 0.7 työnte-
kijää asukasta kohti.  

Kuntouttava lyhytaikaishoito 

Kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa tarjoaa 14-paikkainen Päivärinteen yksikkö Liuhtarin 
kiinteistössä ja 15-paikkainen Matintupa Hopearinteen palvelukeskuksessa eli yh-
teensä 29 paikkaa.  

Kuntouttavalla lyhytaikaishoidolla ylläpidetään ja parannetaan ikäihmisten toimintaky-
kyä. Säännölliset vuorohoitojaksot sisältävät hyvän perushoidon lisäksi kuntouttavia 
toimenpiteitä sekä lääkehoidon, terveydentilan ja ravitsemuksen seurannan. Kuntout-
tava lyhytaikaishoito turvaa ikäihmisen kotona asumisen mahdollisuuden pidempään 
joko muiden palveluiden tukemana tai omaishoitajan turvin. Omaishoitajien lakisää-
teisten vapaiden ja lomien aikana järjestetään hoidettaville kuntouttavaa vuorohoitoa 
näissä yksikössä. Sairauksiin liittyviä lääketieteellisiä palvelutarpeita hoidetaan yhteis-
työssä terveyskeskuksen vastaanottopalveluiden, akuutti- ja kuntoutusosaston ja 
muistineuvolan kanssa. 
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Perhehoito 

Perhehoito on ikäihmisten ympäri - tai osavuorokautista hoivaa ja huolenpitoa perhe-
hoitajan kodissa tai ikäihmisen kotona. Perhehoito voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. 
Lyhytaikainen perhehoito antaa esimerkiksi omaishoitajalle mahdollisuuden vapaapäi-
vien pitämiseen ja on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun ikäihminen tarvitsee muuta 
tilapäistä hoivaa ja huolenpitoa kotona asumisensa tai toipilasjaksonsa tueksi. Jatku-
vaa perhehoitoa on mahdollista saada, jos asiakkaan toimintakykyä heikentää mm. 
muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne, mutta asia-
kas ei tarvitse kuitenkaan ympärivuorokautista hoivaa. 

Perhehoitolaki määrittelee perhehoidon yleiset kriteerit. Perhehoidon järjestämisestä 
ja valvonnasta vastaa kunta. Perhehoitaja ja kunta tekevät toimeksiantosopimuksen, 
jossa sovitaan muun muassa hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta sekä perhehoitajan 
muusta tuesta, kuten täydennyskoulutuksesta ja vapaiden järjestämisestä. Perhehoi-
don toimintaohje on hyväksytty Lapuan perusturvalautakunnassa vuonna 2020 ja toi-
mintaa pyritään käynnistämään talvikaudella 2021 - 2022. 

Palvelu-/ryhmäasuminen  

Ryhmäasumisella tarkoitetaan kodinomaista asumispalvelua yksiköissä, joissa on 
henkilökunta paikalla päivä- ja ilta-aikaan. Asumismuoto on verrattavissa palvelu-
asumiseen. Asukkaiden palvelutuntien tarve arvioidaan hoitoisuuden mukaan.  Tar-
peen mukaisia yökäyntejä toteutetaan kotihoidon yöpartion toimesta. Jokaisella asuk-
kaalla on oma huone ja siihen liittyvä hygieniatila.  

Vuonna 2021 Lapualla ei ole ikäihmisille suunnattua palvelu-/ryhmäasumispalvelua, 
mutta toiminnan mahdollisen aloittamisen suunnittelu on käynnissä. Tämä liittyy myös 
valtakunnalliseen ajatukseen siitä, että ikäihmisille suunnattua monimuotoista asu-
mista tulee kehittää ja mahdollistaa.  

Tehostettu palveluasuminen 

Tehostetun palveluasumisen yksiköt Lapualla ovat Hopearinteen yksiköt Eevankoti, 
Illansini ja Hopeapaju, joissa on kussakin 15 asukaspaikkaa, Jokilinnun neljä yksikköä 
Kultaniitty, Niittyvilla, Isuntupa ja Paapantupa, joissa on kussakin 15 asukaspaikkaa 
sekä Niittypuisto, jossa on 14 asukaspaikkaa. Lisäksi tehostettua asumispalvelua os-
tetaan yhdestä yksityisestä asumisyksiköstä (syksyllä 2021 ostopalvelun määrä 20 
paikkaa) 

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan kodinomaista asumispalvelua yksiköissä, 
joissa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Jokaisella asukkaalla on oma huone ja 
siihen liittyvä hygieniatila. Asiakkaat ovat ikääntyneitä, joilla on monia pitkäaikaissai-
rauksia sekä eriasteista toimintakyvyn heikkenemistä ja niistä aiheutuvaa huolenpi-
don, tuen ja hoidon tarvetta, eikä itsenäinen asuminen omassa kodissa enää onnistu 
tai ei ole tarkoituksenmukaista. Asumispalveluyksikön arjessa tuetaan asukkaiden 
omatoimisuutta omien voimavarojen mukaisesti ja luodaan kodinomainen, turvallinen 
asumisympäristö, jossa asukkaat säilyttävät yksityisyytensä, itsemääräämisoikeu-
tensa sekä oman elämäntyylinsä. Asukkaiden voimavaroja ja toimintakykyä arvioi-
daan puolivuosittain RAI-järjestelmällä, jonka mittaritulosten pohjalta laaditaan asuk-
kaille hoito- ja palvelusuunnitelma.  

Tavoitteena on, että ikäihminen saa asua kodinomaisessa yksikössä elämänsä lop-
puun saakka. Tämä edellyttää, että henkilöstö liikkuu yksiköstä toiseen asukastarpei-
den mukaan ja henkilökunnan osaamistaso on korkealla tasolla myös elämän loppu-
vaiheen palvelutarpeissa.  
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Tavoitteena on muuttaa nykyisen tehostetun palveluasumisyksikön palvelukoti Niitty-
puiston toimintaa siten, että asukaspaikkamäärä vähenee seitsemään paikkaan ja yk-
sikön toiminta muuttuu palvelu-/ryhmäasumisen yksiköksi. Yksikköön sijoittuisivat jat-
kossa asumaan ikäihmiset, joiden asuminen omassa kodissa ei ole enää mahdollista, 
mutta he eivät tarvitse vielä säännöllistä ympärivuorokautista hoivaa. Arjen toiminnan 
tavoitteet asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi ovat samat kuin tehostetun asumis-
palvelun yksiköissäkin. Sijoittuminen tähän yksikköön toteutuisi SAS-työryhmän pää-
töksellä, kuten kaupungin tehostettuihin asumisyksikköihinkin.  

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä tuetaan asukkaiden kokonaisvaltaista hyvin-
vointia. Asukkaita aktivoidaan päivittäin toteutuvilla toimintatuokioilla ja ulkoilun avulla. 
Hyvin toimivaa yhteistyötä jatketaan kansalaisopiston, kulttuuritoimen ja eri seurakun-
tien sekä järjestöjen kanssa. Näiden tahojen järjestämä harrastustoiminta ja tapahtu-
mat tuovat kaivattua virkistystä asumispalveluyksiköiden arkeen. Asumisyksikön arjen 
kuulumisia kerrotaan mm. yksiköiden facebook-sivustoilla.  

Ikäihmisten asumispalveluissa on tavoitteena toimia avoimesti, eettisesti ja luotta-
musta herättäen. Yksiköissä on ajantasaiset omavalvontasuunnitelmat, joihin myös 
läheiset voivat tutustua. Toiminnan laatua arvioidaan säännöllisesti ja panostetaan 
laadun seurantamenetelmien luotettavuuteen ja toimivuuteen. RAI-arviointijärjestel-
mää käytetään entistä tehokkaammin myös johtamisen työkaluna hyödyntäen erilai-
sia vertailutietokantoja ja järjestelmästä saatavia tunnuslukuja. Yksiköiden RAI-tavoit-
teiksi vuonna 2022 on sovittu asiakkaan ja/tai hänen läheisensä osallisuus hoidon ja 
palvelun suunnitteluun (tavoite 80 %), kaatumistapaturmien vähäisyys (tavoite max 
10 %, 30 vrk ennen RAI-arvioinnin tekemistä) ja hyvä ravitsemustila (BMI alle 24 ja 
aterioista 25 % jää syömättä useilla aterioilla/ruuan nauttiminen vähentynyt normaa-
lista, tavoite alle 10 %). 

Suullista palautetta kerätään jatkuvasti jokapäiväisessä toiminnassa. Lisäksi keskus-
teluja käydään säännöllisesti mm. asukasneuvostoissa. Jokaisessa asumispalveluyk-
sikössä on palautelaatikko kirjallisia palautteita varten. Asiakaspalautetta kerätään 
määräajoin ja sieltä poimitaan arjen työn kehittämistarpeita. 

Tehostetun asumispalvelun yksikköpaikkojen osalta tavoitteeksi otetaan, että 
31.12.2022 mennessä kaupungin 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 7,5 % asuu ympä-
rivuorokautisessa asumisyksikössä.  

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Kehitetään edelleen laaja-alaisesti toimintamalleja ja asumisen monimuotoisia palve-
lumuotoja, joilla ikääntyvä kuntalainen saa tarvitsemansa palvelut asumispalveluissa. 
Keskeinen tekijä on turvata ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys työhön.  
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Koko vastuualueen tavoitteet 

Tavoite Toimenpide/keino Mittari (esim. tavoitetaso) 
Matalan kynnyksen 
palveluiden kehittä-
minen 
 

Ikäihmisten arkiliikkumisen ja 
voima- ja tasapainoharjoittelun li-
sääminen 
 

- Patruuna–areenan ryhmissä käyvien 
määrä 

- Ikäihmisten palveluiden liikuntaryhmien 
määrä 

 Palveluista tiedottamisen moni-
kanavaisuus ja ajantasaisuus 

- Ikäihmisten asiakasohjausyksikön 
henkilöstön neuvonta ja ohjaus toteutuu 
3 arkipäivän sisällä  

- Kaupungin internetsivujen tiedot ovat 
ajantasaiset 

- kunnan 75 v. täyttävien 
tilannekartoitukset tehty ja tarpeen 
mukaisen neuvonnan antaminen  

- kirjalliset esitteet ovat helposti 
asiakkaiden ja läheisten saatavilla  

Kotona asumisen 
tukeminen 

Ikäihmisten kotona toteutuva pal-
velu on vaikuttavaa ja tarpeenmu-
kaista 

- Kaikilla säännöllisen kotihoitopalvelun 
asiakkailla on ajantasainen hoito- ja 
palvelusuunnitelma 

- Kaikille kuntouttavasta 
vuorohoitopalvelusta hyötyville 
järjestetään tarpeen mukaiset 
palvelujaksot, asiakkuuksien 
lukumäärä/vuosi 

 Sähköisten ja digi-
taalisten palvelujen 
edistäminen 

Sähköisten ja videovälitteisten 
palveluiden käyttöönotto ja hyö-
dyntäminen 

- Etähoidon ja -hoivan sekä -
kuntoutuksen toteuttaminen, 
palvelumuodot ja asiakasmäärä/vuosi  

Prosessien ja hoi-
topolkujen kehittä-
minen 

Kehitetään asiakasosallisuuden 
eri muotoja 

- Ikäihmisten palveluiden 
asiakasraatitoiminta on käynnistetty 

- asumisyksiköiden asukasneuvostot 
kokoontuvat 4 krt/v 

- yhteydenpito tehpa-asukkaiden 
läheisiin on säännöllistä vähintään 6 
krt/v (omahoitaja vastaa) 

 Painopiste kotona asumista tuke-
vien toimintojen kehittämisessä 

Vuoden 2022 lopussa 75 v. täyttäneistä 
- kotona asuu 92,5 % 
- OHT-piirissä on 6-7 % 
- kotihoitopalveluiden piirissä 14 - 16 % 

 Vaikuttavat palvelut, hyödynne-
tään RAI-järjestelmän ja muiden 
asiakkaan tilannetta arvioivien 
mittareiden käyttöä palvelutoimin-
nassa 

RAI-järjestelmä on käytössä 31.12.2022 men-
nessä 

- asumisyksiköt 100 % 
- kotihoidon säännölliset asiakkaat 75 % 
- Omaishoidon tuen asiakkaat 100 % 
- vuorohoitoyksiköt 75 % 

Asumisyksiköiden välinen työpajatoiminta to-
teutuu, parhaista käytännöistä oppiminen 

Henkilöstön osaa-
misen ja hyvinvoin-
nin turvaaminen 

Tuloksekas ja houkutteleva rekry-
tointi 

- Kuntarekrysovelluksen tehokas käyttö 
- Rekrytointitarpeiden näkyväksi 

tekeminen 
 Toimiva varahenkilöstöjärjestelmä Äkillisten ulkopuolisten sijaisten käytön tarve 

on vähentynyt 
 Ammatillinen osaaminen on kor-

kealla tasolla  
Koulutuspäivien määrä/vakituinen työntekijä 
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Tunnusluvut 

 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 SU 2023 SU 2024 
Kotikäynteinä annettu palveluoh-
jaus ja -kartoitukset 

376 377 360 370 370 370 

Omaishoidon tuen saajat, 
lkm/vuosi 

103 111 100 108 108 110 

Säännöllisen kotihoidon palvelu-
tunnit/vuosi 

22 758 21 831 24 000 30 000 30 000 30 000 

Tukipalveluasiakkaiden määrä 
(turvapalv/ateria/kuljpalv) /vuosi 

397 457 400 470 470 470 

Tehostettu palveluasuminen  
oma toiminta 
hoitopäivät 
asiakkaat vuoden aikana 

 
 

43 131 
148 

 
 

43 068 
156 

 
 

42 000 
150 

 
 

39 500 
135 

 
 

39 500 
135 

 
 

39 500 
135 

Tehostettu palveluasuminen, os-
topalvelut 
  hoitopäivät 
  asiakkaat vuoden aikana 

 
 

9 822 
33 

 
 

9 764 
30 

 
 

9 200 
32 

 
 

8100 
26 

 
 

8100 
26 

 
 

8100 
26 

Lyhytaikaishoidon/intervallihoidon 
hoitopäivät (oma tuotanto)  
asiakkaat vuoden aikana 

 
9 814 

192 

 
9 615 

235 

 
10 000 

185 

 
10 000 

230 

 
10 000 

230 

 
10 000 

230 
 

 
 

Terveyspalvelut 
 
Toiminta-ajatus 

Terveyspalvelut koostuvat seuraavista yksiköistä: Akuutti- ja kuntoutusosasto sekä koti-
sairaala, vastaanottopalvelut ja muistineuvola, avoterveydenhuolto, fysioterapiayksikkö 
ja hammashuolto. Toiminnan tueksi tarvitaan lisäksi erilaisia tukipalveluja, joita ovat 
mm. välinehuolto, keskusvarasto ja hoitotarvikejakelu, IT-tuki, laitos- ja sairaalahuolto, 
tekstinkäsittely ja laite- ja kiinteistöhuolto. Lapualla on säännöllisesti tarjolla myös  
lähierikoislääkäreiden palveluja. 
 
Toiminta-ajatuksena on perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille 
asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti, kilpailukykyisesti ja taloudellisesti siten, että saavu-
tetaan optimaalinen terveyshyöty. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palvelu-
ketjut hyvässä yhteistyössä kaupungin muiden vastuualueiden ja erikoissairaanhoidon 
sekä sosiaalihuollon palveluntuottajien kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan 
tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palvelu- prosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä.  
Oikein kohdennetut ja kohtuulliset terveyspalvelut toimivat peruspilarina asukkaiden 
hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. 
 
Terveyspalvelujen tulevaisuuden tavoitteita ohjaavat vahvasti Lapuan kaupungin strate-
gian lisäksi maakunnallisten SOTE-uudistushankkeiden tavoitteet. Keskeisiä yhteisiä 
tavoitteita koko perusturvassa ovat matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen,  
kotona asumisen tukeminen, sähköisten ja digitaalisten palvelujen edistäminen sekä 
tiedolla johtaminen, ennaltaehkäisy ja varhainen reagointi, prosessien ja hoitopolkujen 
kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen. 
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Korona-pandemia on vaikuttanut vuosina 2020 - 2021 erityisen vahvasti terveyspalve-
lujen toimintaan ja varjostanut muuta toimintaa. Vuonna 2022 korona on edelleen otet-
tava huomioon toiminnassa, mutta ajankohtaista on myös huolehtia pandemian aiheut-
tamasta hoitovelasta ja jatkaa yksiköitten toiminnan kehittämistä ja moniammatillista 
yhteistyötä.  
 
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 
 
Sote-linjaukset vaikuttavat tulevien vuosien suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Näiden vuo-
sien suunnitelmaa työstettäessä on moni asia SOTE:n osalta vielä epäselvä. Varmaa 
on, että väestön edelleen ikääntyessä eri sairauksien ennaltaehkäisyn merkitys koros-
tuu edelleen. Edelleen työikäisten moninaiset tuki- ja liikuntaelinongelmat tulevat var-
masti lisääntymään. Kotona asumisen tukeminen on tärkeää niin kuntoutuksen kuin 
muidenkin peruspalvelujen osalta. Toisaalta tarvitaan uudenlaista ajattelua, entistä kus-
tannustehokkaampia toimintamalleja ja erilaisia vastaanottoja on myös kehitettävä niitä 
haluaville. 

Akuutti- ja kuntoutusosasto sekä kotisairaala 

Palvelukuvaus 
 
Akuutti- ja kuntoutusosasto on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon osasto. 
Potilaat tulevat osastolle jatkohoitoon lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollon vas-
taanotoilta, yhteis- päivystyksestä tai erikoissairaanhoidon osastoilta. Valtaosa poti-
laista on monisairaita ikäihmisiä, jotka tarvitsevat hoitoa äkillisen sairauden vuoksi.  
Toimintakykyä ja kuntoutumista tukevan ja edistävän moniammatillisen hoidon tavoite 
on kotiutuminen, jonka suunnitelmallinen toteutus alkaa heti hoitojakson alussa. Osas-
tolla hoidetaan kokonaisvaltaisesti myös parantumattomasti sairaita henkilöitä, joille pa-
rantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole.  
 
Kotisairaala toimii osaston yhteydessä ja tarjoaa asiakkaan kotona toteutettavaa sai-
raalatasoista hoitoa, joka on vaihtoehto osastohoidolle. Kotisairaalahoidolla voidaan 
välttää osastohoito kokonaan tai lyhentää osastojaksoa. Kotisairaalan asiakkaaksi tul-
laan aina lääkärin lähettämänä ja arvioimana suoraan päivystyksestä, lääkärin vas-
taanotolta tai osastohoidon jälkeen. Palliatiivisten potilaiden hoitoa koordinoidaan koti-
sairaalan ja akuutti- ja kuntoutusosaston yhteistyönä. 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 
 
Talousarviovuotena jatketaan akuutti- ja kuntoutusosaston sekä kotisairaalan hoidon 
asiakaslähtöistä kehittämistä. Toiminnan pääpainopiste on potilaan akuutissa hoidossa 
ja sen jälkeisessä kuntoutuksessa. Kotona asumista on tuettava ja kevyempiä, ennalta-
ehkäiseviä toimia tulee tarjota. Moniammatillisten palveluketjujen ja hoitoprosessien 
tarkastelu on tärkeää, jotta hoitojaksot ovat optimaalisen pituisia. Tämä vaatii yhteis-
työn jatkamista ja kehittämistä eri toimijoiden kesken. Erikoissairaanhoidon sairaansijo-
jen väheneminen ja ajoittainen erikoissairaanhoidon osastojen supistettu toiminta edel-
lyttää perusterveydenhuollolta kykyä joustavuuteen. Kysyntäpiikkeihin pitää pystyä vas-
taamaan eri keinoin. 
 
Kotisairaala tarjoaa kotiin annettavaa sairaalatasoista hoitoa ja sen tavoitteena on tar-
jota osastohoidolle asiakaslähtöinen kevyempi vaihtoehto. Toiminnan avulla voidaan 
hallita osaston kuormitusta, lyhentää ja vähentää osastopäivien tarvetta sekä nopeut-
taa potilaiden siirtoa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Kotisairaalan va-
kinaistamisen myötä osastolta on siirretty osa henkilökunnasta kotisairaalan puolelle ja 
näin osaston paikkamäärää on saatu laskettua. Osaston optimaalisen paikkamäärän 
määrittyminen vuonna 2022 on ajankohtaista kotisairaalan toiminnan vakinaistamisen 



Lapuan kaupunki Talousarvio 2022 75                   
 

ja korona-ajan toiminnan jälkeen. Nykyisellä henkilöstömäärällä osaston ja kotisairaa-
lan toiminta voidaan toteuttaa osaston paikkaluvun ollessa korkeintaan 25.  

Tunnusluvut 

Akuutti- ja kuntoutus-
osasto ja kotisairaala 

TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 SU 
2023 

SU 
2024 

Hoitopäivät 9 850 6727 7500 7500   
Keskim. hoitoaika pv 9 7.35 7 7 6 6 
Kotisairaalan asiakasmäärä - 141 300 300 330 350 
Kotisairaalakäynnit yh-
teensä 

- 1116 2700 2500 2600 2700 

Siirtoviivemaksut - 1.1.-30.4.  
29 sen jäl-

keen 0 

0 0  0  0 

 

 

 

 
Avoterveydenhuolto 
 
Palvelukuvaus 

Avoterveydenhuoltoon sisältyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, äitiys- ja per-
hesuunnitteluneuvolapalvelut, lastenneuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
topalvelut, aikuisvastaanottopalvelut, diabeetikoille suunnatut palvelut, työnhakijoiden 
terveystarkastukset, omaishoitajien sekä perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkas-
tukset, naisten joukkotarkastukset, kuulonhuoltopalvelut ja matkailijoiden rokotukset. 
Avoterveydenhuollon toimintoihin tulevat vakiintumaan myös opiskeluterveydenhuollon 
psykiatrisen sairaanhoitajan, terveyskeskus- psykologin ja puheterapeutin palvelut.  
 
Toiminta-ajatuksena on kokonaisvaltaisten asiakaslähtöisten, terveyttä edistävien pal-
velujen tuottaminen koko väestölle, sairauksien ennaltaehkäisy sekä moniammatillinen 
yhteistyö perusterveydenhuollon, sivistys-, sosiaali- ja liikuntapalvelujen toimijoiden 
sekä kolmannen sektorin kanssa. Toimintaa suunnataan lisääntyvästi ennalta ehkäise-
vien palveluiden tuottamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Keskeisenä tavoitteena on ennaltaehkäisy ja varhainen reagointi. Tähän pyritään per-
hekeskus Ilonan toiminnan vakiinnuttamisella ja kehittämisellä edelleen valtakunnallis-
ten linjausten ja Tulevaisuuden SOTE-keskushankkeen tavoitteiden mukaisesti. Perhe-
keskus Ilona on lähipalvelujen verkosto (neuvola, varhaiskasvatus, perhetyö, koulut), 
joka palvelee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa – myös vanhempien pulmati-
lanteissa, joissa omat voimavarat eivät tunnu riittävän. Perhekeskuksen ydintehtävä on 
olla mukana elämässä sekä edistää lapsen, vanhempien ja koko perheen terveyttä ja 
hyvinvointia. Perhekeskustyöskentelyssä painopiste on ennalta ehkäisyssä ja varhai-
sessa tuessa. Perhe on tiiviisti mukana yhteistyössä. Yhteistyötä tehdään myös järjes-
töjen ja seurakuntien sekä muiden toimijoiden kanssa.  Perhekeskukselle on saatu syk-
syllä 2021 kohtaamispaikka keskustan alueelle. Tavoitteena on vuoden 2022 aikana 
saada kohtaamispaikka kokoamaan lapsiperheiden palvelut yhteen ja olemaan paikka 
perheille sekä erilaisille ryhmä- toiminnoille, mukaan lukien järjestöjen sekä seurakun-
tien ryhmät. Avoterveydenhuollon palveluista perhevalmennukset siirtyvät perhekes-
kuksen tiloihin ensimmäisinä, jolloin jo odotusaikana perhekeskuksen tilat tulevat van-
hemmille tutuiksi. 
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Tavoitteena on lisäksi matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen. Koulu- ja opiskelu- 
terveydenhuollossa lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt, jonka vuoksi tarve 
psykiatrisen sairaanhoitajan palvelujen laajentamiseen on korostunut. Opiskelutervey-
denhuollossa on aloittanut syksyllä 2021 psykiatrinen sairaanhoitaja lukuvuoden käsit-
tävässä määräaikaisessa tehtävässä Sedun, Lukion ja STEP-koulutuksen opiskelijoi-
den tukena, myös akuuteissa tilanteissa. Vuoden 2022 tavoitteena on saada psykiatri-
sen sairaanhoitajan työnkuva ja palvelut luotua niin, että toimi voitaisiin vakinaistaa. 
 
Psykososiaalisten tukimuotojen vahvistamista edistää myös terveyskeskuspsykologin 
siirtyminen avoterveydenhuollon palveluihin. Psykiatristen toimintojen vahvistuessa ja 
palveluiden toimiessa, on koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajilla mah-
dollisuus panostaa terveydenhoitotyön perustehtävään määräaikaistarkastuksiin ja  
ennaltaehkäisyyn, joilta opiskelijoiden psyykkiset haasteet ovat vieneet voimavaroja.  

Tunnusluvut 

 TP 2019 TP 2020 TA 
2021 

TA 
2022 

SU 
2023 

SU 
2024 

Avoterveydenhuollon käynnit yht. 22 344 20 245 25 000 25 000   
Äitiysneuvolakäynnit,  
Kotikäynnit. 

1 808 
0 

2220 
141 

2000 
120 

2500 
150 

  

Perhesuunnitteluneuvolakäynnit 
josta alle 25 v. käynnit 

1 125 599 
340 

1200 
450 

1000 
450 

  

Lastenneuvolakäynnit,  
kotikäynnit, 
joista monialaisia kotikäyntejä 

3 845 
128              

3566 
84 
22 

4200 
150 
120 

4000 
150 
120 

  

Perhekeskustyö 
-kokoontuneiden tiimien lukumäärä 
-kotikäyntien lukumäärä 

 
- 

 
6 
- 

 
15 
15 

 
6 
- 

  

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

5 279 
43 

- 

4440 
54* 

130** 

5400 
60 
50 

5400 
100 
130 

  

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

1 837 
 

64 
 

1341 
 

64* 
67** 

2200 
 

90 
60 

2000 
 

800 
70 

  

Muut neuvolakäynnit, joista diabetes-
käyntejä 

4 959 / 
1900 

3878, 
joista 

360 koti-
käyntiä 

5900 / 
2100 

5500 / 
2100 

  

Naisten joukkotarkastukset (PAPA) 445 448  550   
Mammografiat (ostopalveluna) 
 

751 712  750   

Kausi-influenssarokotukset 2 728 2915  
(1.9.-

31.12.20
) 

3100 
 

3100   

Työnhakijoiden terveystarkastukset 52 70 70 70   
Omais- ja perhehoitajien terveystarkas-
tukset 

3 - 10 10   
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Fysioterapia 
 
Palvelukuvaus 

Fysioterapiapalveluissa keskitytään peruspalveluiden tarjoamiseen kaikille ikäluokille. 
Toiminta-ajatuksena on kannustaa sekä tukea asiakasta ottamaan vastuuta omasta ter-
veydestä ja hyvinvoinnista sekä edistää asiakkaan toimintakykyä yhteistyössä hänen 
kanssaan.  
 
Fysioterapiayksikön toiminta käsittää yksilökäynnit avovastaanotolla, osastokuntoutuk-
sen akuutti- ja kuntoutusosastolla, fysioterapeutin suoravastaanoton, apuvälinepalvelun 
sekä ryhmätoiminnot. Yksikön palveluun kuuluu myös lasten ja nuorten toimintaterapia, 
jossa keskitytään toimintaterapiatarpeen arviointiin sekä lyhyisiin ohjauksellisiin toimin-
taterapiajaksoihin. Sekä omaa toimintaa että lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelu-
jen myöntämistä ohjaavat lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022  

Suunnitelmavuotena 2022 tavoitteena on vakiinnuttaa toimintaterapeutin työskentely 
osana nepsy-lapsen hoitopolun sujuvaa toimintaa. Toimintaterapian pääpaino on alle 
kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten arvioinneissa sekä lyhyissä terapiajaksoissa. 
Toimintaterapia on matalan kynnyksen palvelu ja terapeuttiin voivat ammattilaiset ja 
lasten vanhemmat olla suoraan yhteydessä. Nepsy-oireisiin on tärkeä reagoida mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa ja tukea myös lapsen vanhempia sekä varhaiskas-
vatuksen että koulun henkilökuntaa, jotka ovat osa lapsen päivittäistä elämää. 
 
Suunnitelmavuotena 2022 on tavoitteena vähentää ostopalvelujen kustannuksia sekä 
toimintaterapian, mutta myös lasten fysioterapian osalta. Fysioterapiasta vuonna 2022 
eläköityvän fysioterapeutin toimeen on tavoitteena palkata lasten fysioterapian osaaja, 
jonka työpanos kohdistuisi lasten fysioterapian lisäksi myös aikuisasiakkaisiin. 

Tunnusluvut 

Fysioterapia TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 SU 2023 SU 2024 
Fysioterapian käynnit 2931 2100 2100 2100 2100 2100 
Toimintaterapeutin käynnit   495 550 550 550 
Apuvälinelainaukset 2748 2700 2750 2750 2750 2750 
Suoravastaanottokäynnit 30 52 250 170 170 170 
Ryhmäterapiaan osallistujat 149 140 150 150 150 150 

Käynnit tarkoittavat vastaanottokäyntejä, joihin eivät kuulu puhelut, työryhmät tai kirjalliset työt 
(potilastietojärjestelmään kirjaamiset ja apuväline- tai maksusitoumuspäätökset). 
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Vastaanottopalvelut 
 
Palvelukuvaus 

Vastaanottopalveluissa toimivat erilaiset lääkärien ja hoitajien vastaanotot sekä kiire-
vastaanotto. Lisäksi tarjolla on valikoima lähierikoislääkärien ostopalveluja: kardiologin 
vastaanotot, ortopedin vastaanotot, gastrokirurgien tähystystoiminta (colonoskopiat ja 
gastroskopiat ja niihin liittyvät toimenpiteet), psykiatrin konsultaatio- ja vastaanottopäi-
vät. Omaa toimintaa on geriatrin vastaanottotoiminta ja muistineuvolan toiminta. Toi-
mintaa ohjaavat mm. Terveydenhuoltolaki ja Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon 
perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä, sekä erikoissairaanhoi-
don kanssa sovittu toiminta. Valtakunnallisena tavoitteena vuonna 2023 hoitotakuu-
ajaksi on kaavailtu 7 vrk nykyisen kolmen kuukauden sijaan, mikä tulee vaatimaan 
laaja-alista prosessien ja toimintojen tarkastelua jo vuonna 2022. 
 
Kuntalaisille tarjotaan tarpeellinen ja kattava palveluvalikoima. Kiirevastaanotto toimii 
arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 10–18. Kiireetöntä vastaanotto-
toimintaa tarjotaan virka-aikana ja painopistettä pyritään siirtämään entistä enemmän 
virka-aikaiseen toimintaan ja hoitajavetoisempaan malliin lääkäritilanteen osittain hei-
kennyttyä.  Eri ammattiryhmien ja tukipalvelujen osaamista hyödynnetään toiminnassa. 
Tukipalveluihin kuuluvat mm. keskusvarasto, fysioterapia, välinehuolto, laitoshuolto ja 
sairaanhoitopiirin tuottamat laboratorio- ja röntgenpalvelut.  

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2022 

Vastaanottopalvelut pyrkii tarjoamaan helposti saavutettavia terveyspalveluita kohtuulli-
sessa ajassa ja kustannustehokkaasti yhdessä erikoissairaanhoidon ja muiden kau-
pungin toimijoiden kanssa. Lapuan kaupungin strategia, Onnen resepti, eettiset peri-
aatteet ja maakunnalliset tavoitteet ohjaavat lainsäädännön lisäksi vastaanottopalvelu-
jen toimintaa. 

Vuoden 2022 keskeisenä tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon saatavuutta 
ja kehittää, sekä uudistaa kiirevastaanoton ja kiireettömän vastaanoton toimintamalleja. 
Valmistellun vastaanoton toimintatapaa jatketaan ja kehitetään edelleen. Erilaisten hoi-
tajavetoisten vastaanottojen, uusien toimintamallien sekä digitaalisten ja etäpalvelujen 
avulla voidaan hallita kysyntää ja lyhentää jonoja. Samalla varaudutaan hallitusohjel-
man mukaiseen hoitotakuulakiin. 
 
Toisena päätavoitteena on että, asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut oikeaan aikaan 
ja oikeassa paikassa. Palvelun jatkuvuutta ja monialaista yhteistyötä pyritään paranta-
maan ja hoidon suunnitelmallisuuteen panostetaan. Palveluprosesseihin kiinnitetään 
erityistä huomiota (esim. kardiologia, tähystykset, asiantuntijahoitajien vastaanottopro-
sessit jne.) ja niitä hiotaan mahdollisimman asiakaslähtöisiksi ja kustannustehokkaiksi. 
Erilaisille asiakasryhmille tarjotaan erilaisia palvelupolkuja. Ns. kertakävijöille taataan 
toimiva kiirevastaanotto ja tarpeelliset muut palvelut. Paljon tai jatkuvaa palvelua tarvit-
sevien asiakkaiden hoitojen suunnitelmallisuuteen panostetaan. Asiakaspalautetta ke-
rätään ja hyödynnetään toiminnassa. Raportointia, tiedonvälitystä ja tilastointia kehite-
tään muiden terveyspalveluiden kanssa systemaattisesti ja sitä hyödynnetään toimin-
nassa. 
 
Koronapandemia tulee vaikuttamaan yksikön toimintaan edelleen vuonna 2022.  
Valmiutta ja osaamista on pidettävä edelleen yllä sekä pystyttävä vastaamaan muuttu-
viin olosuhteisiin nopeasti toiminnan, tarvikkeiden ja resurssien osalta.  
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Osaava ja sitoutunut henkilökunta on yksikölle suuri voimavara ja asiakaspalvelun  
tulee olla ystävällistä ja sujuvaa. Henkilöstö toimii yhteistyössä eri alojen ammattilaisten 
ja yhteistyötahojen kanssa. Vastaanottopalvelut on perinteisesti ollut hyvä ja haluttu 
työpaikka, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja tätä halutaan aktiivisesti  
jatkaa. 

Tunnusluvut 

Vastaanottopalvelut TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 SU 
2023 

SU 
2024 

Lääkärit       
Käynnit lääkärin vastaanotolla,  
viralliset kontaktilajit (ml. Avoth) 

23 131 21 000 23 900 23 000   

Lääkärit virka-aikaiset käynnit  20 571 17 000 17 000 17 000   
Lääkärien kaikki kontaktilajit 32 910 31 000 31 000 30 000   
Erikoissairaanhoidolliset tutkimukset 867 840 700 700   
Hoitajat       
Hoitajien kaikki kontaktilajit 38 989 38 000 38 000 39 000   
Saapuneet puhelut/vastaus% - 40 000     
 
Tavoitteet koko terveyspalvelujen alueella 

Tavoite Toimenpide/keino Mittari (esim. tavoitetaso) 
Matalan kyn-
nyksen palve-
luiden kehit-
täminen  
 

Toimintaterapia osana nepsy-
lasten hoitopolkua vakiinnute-
taan toimintamalliksi fysiotera-
piassa 
 

Terapiaan lähettäminen ja arviointi- prosessi on 
selkeä ja yhteistyötahoille informoitu: kyllä / ei 
Arviot ja lyhyet terapiajaksot toteutetaan omana 
toimintana. Lasten toimintaterapian ostopalvelui-
den kustannukset vähentyvät 60 %.  

Kotona asu-
misen tuke-
minen 
 

Kotisairaalan toimintaa kehite-
tään laitoshoidon vähentä-
miseksi ja vuodeosaston poti-
laiden keskimääräinen hoito-
aika pidetään optimaalisen mit-
taisena. 

Käyntimäärät ja puhelinasiointi kotisairaalassa 
 
Hoitoaika osastolla keskimäärin  

Sähköisten ja 
digitaalisten 
palvelujen 
edistäminen, 
tiedolla johta-
minen 

Osaston ja kotisairaalan tilas-
toinnin, raportoinnin ja kirjaami-
sen parantaminen.  
 

Raportoinnille ja kirjaamiselle laadittu strukturoitu 
rakenne: kyllä/ei 
Fraasit ja kirjaamisen yhteydessä käytettävä 
käyntisyy /koodisto otettu käyttöön kotisairaa-
lassa: Kyllä/ei  

 Suoritekäsikirjan systemaatti-
nen käyttö ja hyödyntäminen 
eri yksiköissä. 
 

Perusterveydenhuollon uuden suoritekäsikirjan 
systemaattinen käyttö: Kyllä/ei 
Exreportista saatavien suoritetietojen läpikäynti 
yksiköissä säännöllisesti neljännesvuosittain: 
kyllä/ei  

 Omaolo-palvelun käyttöönoton 
laajentaminen vastaanotolla. 

Osa-alueita käytössä: määrä 
Yhteydenottomäärät: kpl 

Ennaltaeh-
käisy ja var-
hainen rea-
gointi 
 

Lasten fysioterapian ostamista 
vähennetään rekrytoimalla 
v.2022 eläköityvän fT:n toi-
meen lasten fysioterapiaa 50-
70 % toteuttava terapeutti ja lo-
put työpanoksesta kohdistetaan 
aikuisväestöön.  

Toimi muutettu: kyllä / ei 
 
Lasten fysioterapian ostopalveluiden kustannuk-
set vähentyvät 50 %. 
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 Perhekeskustoiminnan vakiin-
nuttaminen avoterveydenhuol-
lossa. 
 
 

Perhevalmennuskertojen siirtyminen perhekes-
kus Ilonan tiloihin: Kyllä/ei 
Neljä eri valmennuskertaa ensisynnyttäjille ras-
kauden aikana: määrä 

 Opiskeluterveydenhuollon psy-
kiatrisen sairaanhoitajan toimen 
vakinaistaminen pilotin jälkeen. 

Toimi vakinaistettu: Kyllä / ei  

Prosessien ja 
hoitopolkujen 
kehittäminen  

Osaston ja kotisairaalan opti-
maalinen käyttöaste, niin että 
tarve ja resurssit kohtaavat ja 
sakkoviivemaksuja ei synny.  

Osaston hoitopäivien määrä: tavoite 7500/ vuosi 
Osaston siirtoviivemaksujen määrä: Tavoite <10 
Osaston potilaspaikkaluku: 
Kotisairaalan asiakas- ja käyntimäärä: Tavoite 
300 asiakasta/vuosi ja 2500 käyntiä/vuosi. 

 Lääkäriresurssien kohdistami-
nen oikein hoitajavetoisuutta li-
säämällä ja hoidon tarpeen ar-
viointia kehittämällä. 

ASSI- hoitajan toimen vakinaistaminen: kyllä/ei 
Lääkärien ja hoitajien vastaanottokäyntien määrä 
T3 aika: 
Puhelinkontakti samana päivänä: takaisinsoitto 
100 % 

 Asiantuntijahoitajien ja vas-
taanottohoitajan palvelupolku-
jen kehittäminen. 

Hoitotakuuaika max 7 pv hoitajan tai lääkärin vas-
taanotolle pääsyyn  

Henkilöstön 
osaamisen ja 
hyvinvoinnin 
turvaaminen 

Rekrytoinnin kehittäminen eri 
kanavia käyttäen sekä työhy-
vinvoinnin tukeminen koulutuk-
sen ja työilmapiirin kehittämi-
sen avulla. 

Avoimet vakanssit on saatu täytettyä 
 
Henkilöstötyytyväisyyskysely: arvosana vähintään 
3,5 

 
Suun terveydenhuolto 

Palvelukuvaus   

Suun terveydenhuollon toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön suun ter-
veyttä tarjoamalla laadukasta hoitoa sekä tunnistamalla korkean sairastumisriskin poti-
laat varhaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisevää toimintaa toteutetaan sekä yksilöllisesti 
että ryhmille. Pyritään huolehtimaan siitä, että kuntalaisten elinympäristö on suun ter-
veyttä edistävä. 

Palvelun kehittäminen  

Talousarviovuosi 2022 

Päätavoitteena on edelleen kiireettömän hoidon jonon purku. Hoitoonpääsyn vaatimus 
muuttuu jatkossa puolesta vuodesta kolmeen kuukauteen. Tavoitteen toteutumiseksi 
on oleellista saada työntekijät joka vakanssille. Ostopalvelua käytetään tarvittaessa.  
 
Hoitolan tilojen remontteja jatketaan suuhygienistin vastaanottohuoneessa ja potilastoi-
mistossa. Suunnitelmissa on hankkia suuskanneri, röntgenkuvaukseen kuvanlukijalaite 
ja uusi hoitotuoli. 
 
Ennaltaehkäisevään työhön varataan lisää hammashoitajaresurssia. Lisäksi pyritään 
parantamaan kuntalaisten ajanvarauspalveluita sähköisen asioinnin avulla. Toimintoja 
kehitetään myös valtakunnallisesta kehittämisverkostosta ja maakunnallisesta suun 
laatu- ja vaikuttavuusmittaristosta saatavan tiedon avulla.  
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Tavoitteet 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Mittari 
Riittävät hammashoito-
palvelut kuntalaisille 

Hoitotakuun toteutuminen 3 kk 
 

kiireettömän hoidon jonoa ei ole 

Reikiintymisen vähene-
minen 

Riskipotilaiden tunnistaminen 
ja motivointi, onnistunut pysäy-
tyshoito 

Reikiintymistä kuvaavan D- 
indeksin tavoitetaso 12- vuoti-
ailla 0,4 ja 15-vuotiailla 1,1 

Toiminnan painopiste kii-
reettömässä hoidossa 

Päivystyskäyntien osuus kai-
kista käynneistä alle 15 % 

toteuma % 

 
Tunnusluvut 

  Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 TA 2022 
Käynnit: 0 - 17-vuotiaat  7 048 6 813 5 670 alle 50 % käynneistä 
Käynnit: yli 17-vuotiaat  7 809 7 826 7 690 yli 50 % käynneistä 
Käynnit: ulkopaikkakuntalaiset  110 124 46 100 
Potilasmaksutulot €  448 092 425 858 435 368 450000 

 
Erikoissairaanhoito (EPSHP ja lähierikoislääkäripalvelut) 

Palvelukuvaus/toiminta-ajatus 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tuottaa pääosin hoidon porrastuksen mukaiset eri-
koissairaanhoidon palvelut sekä perusterveydenhuollon laboratorio- ja radiologiapalve-
lut sekä apteekkipalvelut. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan vastaanottotoimintaa 
tukevia palveluita, kuten uniapneatutkimuksia, sydämen rytmin pitkäaikaisrekisteröin-
tejä (Holter-tutkimukset) sekä ääreishermostotutkimuksia. 
 
Kansantautien varhaiseen ja kustannustehokkaaseen hoitoon panostetaan tarjoamalla 
keskeisten ja paljon voimavaroja vaativien erikoisalojen erikoislääkäreiden vastaanotto-
palveluja lähipalveluna: ortopedin vastaanotto ja konsultaatiot, gastrokirurgin vastaan-
otto/konsultaatio ja skopiat toimenpiteineen, kardiologin (vastaanotto, sydämen uä, 
echoergo, tahdistinkontrollit) ja geriatrin vastaanotto ja konsultaatiot. 
 
Erikoislääkäreiden lähipalveluja tarjoamalla pyritään hillitsemään erikoissairaanhoidon 
kustannustennousua ja parantamaan palvelua tutkimusten tapahtuessa lähellä poti-
lasta omassa terveyskeskuksessa.  
 
COVID 19 -pandemian myötä keskustelua on herättänyt hajautettujen prosessien elin-
voimaisuus myös poikkeustilanteissa. Lapuan oma vuodeosasto sekä monipuoliset eri-
koislääkärien hoitopolut ovat osaltaan alueemme monipuolista varautumista pande-
mian haasteisiin. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 

Toiminnan lähtökohtana on, että potilaat pystytään vastaanottamaan mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Tavoitteena on, 
että potilaat tutkitaan ja hoidetaan mahdollisimman pitkälle omassa terveyskeskuk-
sessa.  
Kotisairaalan toiminta tukee varhaista kotiuttamista erikoissairaanhoidosta sekä vähen-
tää osastohoidon tarvetta. Kotisairaalan toiminnasta saatuja kokemuksia ja osaamista 
pyritään hyödyntämään laajasti.  
Toimintavuoden aikana kartoitetaan myös tehtäviä, jotka tehtävänsiirtoina ovat tulossa  

perusterveydenhuoltoon. Laaditaan myös linjauksia, mitä tehtäviä/tutkimuksia on järke-
vää toteuttaa perusterveydenhuollossa ja missä laajuudessa. 
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Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Valtakunnalliset ja maakunnalliset SOTE-ratkaisut tulevat linjaamaan suunnitelmavuo-
sia. Seinäjoen keskussairaalan säilymistä nykyisen sairaanhoitopiirimme alueen laajoin 
päivystysoikeuksin toimivana keskussairaalana pidetään välttämättömänä laadukkaan,  
joustavan ja kustannustehokkaan erikoissairaanhoidon turvaamiseksi maakuntamme 
asukkaille.  
 
Lapuan tulee voida toimia jatkossakin laajan palvelun terveyskeskuksena. Toimintaa 
tukee ajanmukainen diagnostiikkavalmius (laboratorio ja radiologia). Lapualla on toimi-
vat ja remontoidut vuodeosastotilat sekä akuutti- että kuntoutuspotilaille. 

Tavoitteet  

Tavoite Toimenpide/keino Mittari 
Hoidon porrastuksen  
toteutuminen 

Lähetekriteerien tarkastelu ja käyttöön-
otto 

0 sakkopäivää 

Kustannusten pitäminen 
kohtuullisella tasolla 

Oman toiminnan tehokas käyttö dia-
gnostisissa tutkimuksissa 
EPSHP:n hoito- ja palvelupolkujen käy-
tön lisääminen 

Tehtävien tutki-
musten määrät 
entisellä tasolla 

 
Tunnusluvut 
 

ESH (omana toimintana) 
 

TP 2019 
 

TP 2020 TA 2021 TA 
2022 

SU 
2023 

SU 
2024 

Gastroskopiat 203 100 150 150   
Kolonoskopiat 161 100 160 160   
Rasitusergometriat 121 161 150 150   
Ultraäänitutkimukset 181 200 150 150   
Sydämen uä:t 201 280 250 250   
Ortopedin konsultaatiot       

 
 

 Tp 2019  
14 237 asukasta 
 

Tp 2020 
14 278 asu-
kasta 

Ta 2021 (1.1.2021) 
14 221 asukasta 

Erikoissairaanhoidon menot  
yhteensä 

20 139 791 20 305 244 20 500 000 

Erikoissairaanhoidon menot 
€/asukas 

1 411 1 422 1 400 

Perusterveydenhuollon nettome-
not €/asukas 

557 612 600 

Terveydenhuollon kokonaisme-
not (netto) €/asukas 

1 968 2 026 2 030 

 
 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Lapuan osuus EPSHP:n käyttöme-
noihin €/asukas 

1 251 1 325 1 387 1 408 1 423 

Jäsenkuntien osuus EPSHP:n 
käyttömenoihin €/asukas 

1 248 1 280 1 344 1 499 1 444 
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Tekninen keskus 

 

Tekninen lautakunta 
Ympäristölautakunta 
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7.7 Tekninen lautakunta 
 

 

 

 

 

 

 

7.8 Ympäristölautakunta 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2020 TA 2021 TA 2022 Muutos% Muutos €
Toimintatuotot 4 788 730 4 655 231 4 571 290 -1,8 % -83 941
Valmistus omaan käyttöön 205 616 483 193 365 000 -24,5 % -118 193
Toimintakulut -13 977 718 -15 606 144 -15 574 650 -0,2 % 31 494
Toimintakate -8 983 372 -10 467 720 -10 638 360 1,6 % -170 640

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2020 TA 2021 TA 2022 Muutos% Muutos €
Toimintatuotot 117 266 116 095 132 095 13,8 % 16 000
Valmistus omaan käyttöön 5 810 0 0 0,0 % 0
Toimintakulut -286 097 -330 112 -332 343 0,7 % -2 231
Toimintakate -163 021 -214 017 -200 248 -6,43 % 13 769
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1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut 

Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 

Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluu asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen, 
kiinteän käyttöomaisuuden hoito, vesihuolto sekä ruoka- ja puhtauspalvelut. Hallinto- ja 
yleispalvelut sisältävät teknisen toimialan henkilöstöhallinnon, päätöksenteon, kirjaami-
sen ja arkistoinnin, toimistopalvelut, osan osto- ja myyntireskontrasta sekä teknisen 
keskuksen henkilöstön rekrytoinnista.  

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 (Toiminnan painopistealue) 

Talousarviovuosi 2022 on tarkkaan suunniteltu ja kustannuspaikkamuutosten odote-
taan parantavan talouden seurantaa. Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. 
Vahvuutena välittäminen-hankeen avulla parannetaan työhyvinvointia erilaisten teemo-
jen kautta. Hankkeen avulla parannetaan hallintokeskusten välistä yhteistyötä ja luo-
daan yhteisöllisyyttä. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan koulutuksiin ammattitai-
don ylläpitämiseksi.  
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
(tavoitetaso, lkm tms.) 

Talouden tasapaino Oikea palvelutaso ja terve talous Toteutumaraportti 
Hyvinvointi Henkilöstön hyvinvointi/  

Vahvuutena välittäminen -hanke 
Työhyvinvointikyselyn keskiarvo 

 
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Tarkkaa talouden suunnittelua ja seurantaa toteutetaan myös suunnitelmavuosina.  
Hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden alusta 2023. Teknisen keskuksen osalta 
tämä tarkoittaa pelastuspalveluiden sekä sote-keittiöhenkilökunnan siirtymisellä ko. alu-
eelle. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan ja ammatilliseen koulutukseen kannuste-
taan.  

2. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut 

Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 

Maankäyttö ja kiinteistöpalvelut pitävät sisällään hyvin moninaisia toimintoja. Näkyvin 
toiminta on maankäytön suunnittelu, joka sisältää yleiskaavoitukseen ja asemakaavoi-
tuksen. Maankäytön strategia sekä yleis- ja asemakaavoitus tehdään kaupungin 
toimesta. Uudet asemakaavat tullaan laatimaan enemmän mahdollistavina. Isoja 
keskeneräisiä yleiskaavoja tehdään valmiiksi yksi kerrallan.  

Asemakaavat pyritään laatimaan pääosin kaupungin omistamalle maalle, joten raaka-
maa hankinta on tärkeä osa maankäytön suunnittelua. Asemakaavan vahvistuttua 
kaupunki myy tai vuokraa tontit ja asettaa ehdot mm. rakentamisen ajoittamiselle. 
Monipuolinen ja runsas tonttitarjonta on kehittyvän kaupungin tärkeimpiä myyntivaltteja.  

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

Asemakaava-alueiden kiinteistöjen virallinen paikkatieto ja tarvittavat muut sijaintitiedot 
ylläpidetään ilmakuvauksen, laserkeilauksen ja satelliittimittausten avulla. Kiintopiste- ja 
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korkeuspisteverkkoa sekä pohjakarttaa pidetään ajan tasalla. Kaavat, uusien raken-
nusten paikat ja korkeudet sekä kunnallistekniset rakenteet merkitään maastoon. 
Johtoverkostot kartoitetaan maastossa johtokarttoja varten. Kartat tuotetaan ja 
ylläpidetään yhtenevästi paikkatiedon kanssa. Virallisen asemakaavakartan lisäksi 
ylläpidetään useita eri teemakarttoja ja niiden yhdistelmiä, joista tärkeimmät ovat 
osoite- ja opaskartat. Kaupungin ylläpitämää digitaalista kartta-aineistoa on myös 
ladattavissa verkossa valtakunnallisen kuntatieto-palvelun (KTP) tietojärjestelmän 
kauttakiinteistöiksi. Kaupungilla on oma maastomittaushenkilöstö pitämässä yllä näiden 
lisäksi ajantasaista pohjakarttaa, joka on edellytys asemakaavojen laadinnalle.  

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 (Toiminnan painopistealue) 

Pitemmän tähtäimen maankäytön kehittämisen pohjaksi laadittavana olevat keskus-
taajaman osayleiskaavat saatetaan kokonaisuudessaan valmiiksi. Kaupungin maan-
käytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivistäminen ja viihtyisyyden 
parantaminen kaupungin alueella. Tämä edellyttää yleensä asemakaavojen uudista-
mista, joita onkin saatu valmiiksi jo muutaman kohteen osalta. Raakamaa-alueiden 
lisähankintojen myötä jatketaan tuotanto- ja logistiikka-alueiden maankäytön kehittä-
missuunnittelua asemakaavoituksella Jouttirinteen ja Jouttikallion suunnalla, joka on 
kaupungin tärkein asemakaavahanke ja on saatava maaliin vuoden 2022 aikana. 
Taloudellisena tavoitteena voidaan mainita teollisuustonttimyynnin lisäystä Jouttikallion 
asemakaavavn valmistuttua.  

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
(tavoitetaso, lkm,  tms.) 

Väestönkasvu; Riittävä raaka-
maan hankinta ja tonttitarjonta 

Määrärahojen puitteissa 
toimitaan. 

30 h 

Työpaikkaomavaraisuus;  
Jouttirinne ja Jouttikallion  
asemakaavahanke valmiiksi 

Määrärahojen puitteissa 
toimitaan 

Asemakaava hyväksyttynä 
2022 

 
Tunnusluvut 

 TP19 TP20 TA21 TA22 SU23 SU24 
Maanhankinta, ha 33 60 60 80 100 100 
Maanhankinta 1000 € 698 900 900 900 1.000 1.000 
Asemakaava (uudet + muutokset) ha 7,7 35 300 200 100 100 
Tonttien rekisteröinti kpl 40 30 50 60 40 40 
AO-tonttien luovutus 10 30 15 20 20 20 
Muiden tonttien luovutus kpl 3 5 6 10 10 10 
Tonttien myyntitulot 1000 € 849 450 500 600 600 600 

 
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Maakunnallisen kehittämisvyöhykkeen (Seinäjoki-Lapua-Kauhava) vahvistaminen mm. 
tiehankkeilla on osa lähikuntien kanssa tehtävää yhteistyötä. Kaupungin vetovoimaista 
kokonaisuutta tehostaa etenkin valtatie 19 kehittäminen liikenneratkaisuineen. 
Viestinnän ja markkinoinnin sisältöjen kehittäminen nousee entistäkin tärkeämmäksi, 
mihin liittyen maankäytön paikkatietojen sisältöä ja saatavuutta tullaan edelleen 
kehittämään.  Innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan uusien asukkaiden ja yritysten 
tavoittamiseksi. 
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3. Kunnallistekniikka ja viheraluepalvelut  

Vesihuoltolaitos 

Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 

Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö kaupungin kirjanpidossa ja tuottaa palveluja 
kaupunginvaltuuston määrittelemien veden ja jäteveden toiminta-alueilla. Vesihuoltolai-
tos huolehtii puhtaan talousveden jakelusta kiinteistöille ja kiinteistöjen talousjäteveden 
keräämisestä ja toimittamisesta jätevedenpuhdistamolle. Veden jakeluverkosto, vesi-
säiliöt ja paineenkorotusasemat pidetään jatkuvassa toimintakunnossa (24/365). Jäte-
vesiverkosto ja jätevesipumppaamot pidetään jatkuvassa toimintakunnossa. 
 
Vesihuoltolaitoksen talousvesi hankitaan Lappavesi Oy:ltä (kaupungin osakkuusyhtiö). 
Jätevesi toimitetaan Lapuan Jätevesi Oy:lle (kaupungin tytäryhtiö). 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 (Toiminnan painopistealue) 

Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotusasemien, 
pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation osuutta lisä-
tään ja verkostokarttaa ylläpidetään. 
Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesi-
huollon laajentamista kyläalueille jatketaan kaupunginvaltuuston päättämän talousar-
vion 2022 mukaisesti. Jäteveden toiminta-alueiden muuttamisesta on tehty oikaisuvaa-
timus korkeimpaan oikeuteen, joten tältä osin prosessi on kesken.  

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim. tavoitetaso, 
lkm, tms.) 

Hyvinvointi; 
Puhtaan veden jakelu  

Veden verkosto pidetään 
jatkuvasti toimintakunnossa 

Veden käyttökatkokset enintään 10 kpl/ 
vuosi, katkoksen pituus enintään 6 h/katkos 

Hyvinvointi; 
Jäteveden poisjohtami-
nen 

Jäteveden verkosto pide-
tään toiminnassa ilman  
tukoksia 

Jätevesiputkiston tukoksien avaus enintään 
20 kpl/vuosi 

Talouden tasapaino; 
Vuotoveden minimointi  
veden osalta 

Vesivuotojen korjaaminen. Tavoitteena saada puhtaan veden vuotove-
simääräksi alle 7 %/vuosi (ostettu vesilasku-
tettu vesi) 

Talouden tasapaino; 
Jätevesimäärän vähen-
täminen  

Jätevesiverkostoon tulevien 
hulevesien minimointi 

Jäteveden runkolinjaan tehtävillä savutuk-
silla paikallistetaan hulevesiverkoston ra-
kentamistarve. Rakennetuilla alueilla tiedo-
tetaan huleveteen liittymättömiä kiinteistöjä. 
Tavoitteena saada jäteveden vuotovesimää-
räksi alle 300.000 m³/vuosi (puhdistamolle 
johdettu jätevesi - laskutettu jätevesi) 

Talouden tasapaino; 
Korjausvelan pienentä-
minen 

Verkostoputkien ja pumppu-
jen saneeraus 

Putkien ja pumppaamojen saneeraustar-
peen kartoitus vuosittain 

 
Tunnusluvut 

 TP19 TP20 TA21 TA22 SU23 SU24 
Vesijohtoverkosto (km) 262 266 265 268 269 270 
Liittymien lukumäärä (kpl) 3.612 3.629 3.647 3.655 3.665 3.675 
Vuotovesi (%) 6,9 4,9 - - - - 
Liittymismaksu €/m³ 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 
Kulutusmaksu €/m³ 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 



Lapuan kaupunki Talousarvio 2022 88                   
 

 
Tunnusluvut 

 TP19 TP20 TA21 TA22 SU23 SU24 
Jätevesiverkosto (km) 284 290 293 301 303 305 
Liittymien lukumäärä (kpl) 3.709 3.723 3.765 3.763 3.778 3.793 
Vuotovesi (%) 35,0 40,8 - - - - 
Liittymismaksu €/m³ 3.050/   

4.350 
3.050/   
4.350 

3.050/  
4.350 

3.050/ 
4.350 

3.050/ 
4.350 

3.050/ 
4.350 

Kulutusmaksu €/m³ 2,71 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 
 
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Vesihuollon laajentamista jatketaan kaavoitukseen liittyvien rakentamistarpeiden mu-
kaan sekä jätevesiverkoston laajentamista haja-asutusalueelle kaupunginvaltuuston 
päättämän talousarvion mukaan. 

Liikenneväylät 

Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 

Liikenneväylät muodostuvat kaduista, katuviheralueista, kevyenliikenteenväylistä ja 
muista kaupungin hallussa olevista liikenneväylistä sekä niihin kuuluvista silloista, va-
laistuksesta, liikennemerkeistä ja -valoista sekä muista ohjauslaitteista ja erityisraken-
teista. Liikenneväylät ylläpidetään liikennöitävinä ympäri vuoden ja vuorokauden 
(24/365). Talvisaikaan kunnossapidon keskeisin tehtävä on liukkauden torjunta ja lu-
menauraus.  
 
Kaupunki omistaa ja ylläpitää katuvalaistusta kaduilla, yleisillä teillä (valtion omistamilla 
teillä) ja yksityisteillä. Valaistus pidetään kytkettynä 18.8. - 15.4. välisenä aikana. Yöllä 
valaistusta rajoitetaan ydinkeskustan muuntopiiriä lukuun ottamatta. Valaistuksen 
huolto hankitaan ulkoisena palveluna.  
 
Katuvalaistuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa korostuu liikenneturvallisuuden li-
sääminen. Alueena on kaupunkitaajama ja kyläalueet kattavasti. 
 
Yksityistiet muodostavat yksityisten tiekuntien ja tienhoitokuntien erikseen ylläpitämän 
yleistä tieverkkoa täydentävän itsenäisen tieverkoston. Yksityisteiden ylläpitoa avuste-
taan kaupungin varoin. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 (Toiminnan painopistealue) 

Katujen, kevyenliikenteenväylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden  
fyysistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita. Tieverkkoa 
kehitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. 
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Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim. 
tavoitetaso, lkm tms.) 

Hyvinvointi ja väestön-
kasvu; 
Väylien esteettömyys: 
Kunnossapidon kohtuulli-
nen taso 

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

Poikkeamat max. 5 kpl/ tal-
vikunnossapitokausi 

Talouden tasapaino; 
Hulevesien johtaminen 
verkostoon rakennetuilla 
asemakaava-alueilla 

Hulevesiverkoston rakentami-
nen huomioiden jätevesiver-
kostoon kytketyt hulevedet. 

Olemassa olevien alueiden 
hulevesiverkoston rakenta-
minen asemakaava-alueella 
400m/vuosi 

Hyvinvointi; 
Hiilijalanjäljen huomioimi-
nen rakentamisessa 

Rakentamisessa uusiokäyte-
tään olemassa olevia materi-
aaleja 

Materiaaleja uusiokäytetään 
10 %/vuosi väylien rakenta-
misessa 

Hyvinvointi; 
Liikenneturvallisuus 

Väyläverkostojen yhtenäistä-
minen 

Tavoitetaso kävelyn ja pyö-
räilyn edistämisohjelmasta 

 

Tunnusluvut 

 TP19 TP20 TA21 TA22 SU23 SU24 
Liikennealueet (m2) 809.300 817.700 821.400 834.000 840.000 848.000 
Kevyenliikenteen väylät (m) 42.600 43.100 43.500 44.560 45.260 46.000 
Avustettavat yksityistiet (km) 334 383 310 386 388 390 
Katuvalokeskukset (kpl) 117 117 119 119 119 119 
Katuvalopisteet 5.004 5.057 5.100 5.110 5.120 5.130 
 

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Liikenneväylien rakentamista jatketaan kaavoitukseen liittyvien rakentamistarpeiden ja 
investointiohjelman mukaan. 
 

Viheraluepalvelut 

Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 

Viheralueet, leikkipuistot, katuviheralueet, kaupungin kiinteistöjen pihat ja leikkipaikat, 
kaupungin omistamat vesistöalueet sekä eräät erityisalueet suunnitellaan, rakennetaan 
ja ylläpidetään viheraluepalveluiden toimesta. Viheraluepalvelut vastaavat myös uusien 
liikunta-alueiden rakennusprojektien toteuttamisesta ja ylläpitää ympärivuotisesti ulkolii-
kuntapaikkoja, kuten kentät, ladut, kuntoradat ja jäähalli.  
 
Puistojen ja kiinteistöjen leikkipaikat ja liikuntapaikat hoidetaan EU-lainsäädännön aset-
taman standardin mukaisesti, noudattaen siinä tarkoin määriteltyjä turvallisuusnormeja.  
 
Erityisalueet, kuten veneiden, asuntovaunujen ja sokkelittomien loma-asuntojen vuok-
rapaikat, uimarannat, jokirantalaiturit, matopesupaikka ja puutarhapalstat hoidetaan 
kullekin kohteelle annettujen säädösten, hoitoluokituksen tai kohteen ominaistarpeen 
mukaan.  Jokilaakson matkailupuutarha on erityiskohde, joka on merkittävä osa kau-
pungin palvelurakennetta sekä yksi kaupungin vetovoimaisuuden.  
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 (Toiminnan painopistealue) 

Useiden lähivuosina rakennettujen asuntoalueiden myötä katuviheralueet sekä puisto-
alueet sekä kiinteistöjen piha-alueet ovat lisääntyneet useita hehtaareja. Uusien asun-
toalueiden viheralueita pyritään rakentamaan sellaiseen tasoon, että niiden houkutta-
vuus lisääntyy. Tämä aiheuttaa painetta henkilöstön lisäämiseen ja konekannan lisää-
miseen. Urakointia alueiden hoidossa tullaan lisäämään mahdollisuuksien mukaan. Vi-
heralueiden hoito tapahtuu teknisessä lautakunnassa vahvistetun hoitoluokituksen mu-
kaa ja painopiste on kaupungin keskustan viheralueiden, sisääntuloteiden varsien, 
leikki- ja toiminnallisten puistojen ja kiinteistöjen piha-alueiden hoidossa. Ulkoliikunta-
paikkojen hoito suoritetaan liikuntapalveluiden tekemän tilauksen perusteella. 
 
Viheraluepalveluiden kunnossapidon työmaatukikohta sosiaalitiloineen on vanhan 
emäntäkoulun tiloissa. Työnjohtajien toimistotiloja on sijoitettu puutarhatalon yläker-
taan. Koneiden pesu ja säilytys sekä viherrakentamisen varastotilat on vanhan keskus-
varaston peltihallissa ja karhutallissa (P13) ja koneiden huolto ja osa viherrakentami-
sen varastoista Honkimetsäntiellä kaupungin keskusvarastolla. Viherrakentamisen hen-
kilöstön sosiaalitilat ovat vanhan emäntäkouluntiloissa ja varastotilat ovat vanhan kes-
kusvaraston peltihallissa sekä Honkimetsän varikolla. Yhteisten toimivien tilojen puut-
teen vuoksi viheraluepalveluiden kalusto sekä säilytystilat ja henkilöstö on hajautettu 
useaan paikkaan ja soveltuvat tilat puuttuvat kokonaan kalusteiden yms. kunnossapi-
toon ja korjaamiseen. Taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi toiminnan vaatimien tilo-
jen pysyvä järjestely ydinkeskustan alueelle on ollut jo vuosia keskeinen tavoite viher-
palvelujen kannalta. 
 
Henkilöstön palkkaamisen osalta jatketaan 2021 vuoden mukaisia linjauksia. 
 
Asukkaille tuodaan tietoa kaupungin viheralueiden hoidosta ja rakentamisesta sekä nii-
den saavutettavuudesta internet ja facebook-sivujen kautta. Jokilaakson matkailullista 
imagoa pyritään edelleen kohottamaan. 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  
(tavoitetaso, lkm, tms.) 

Hyvinvointi; 
Viheralueiden hyvän hoidon  
tason ylläpitäminen 

Ylläpito hoitoluokituksen mu-
kaisella tasolla ja alueiden pe-
ruskunnostuksilla 

€/m2 

Hyvinvointi ja talouden tasapaino; 
Kaupungin osallistaminen aluei-
den suunnitteluun ja hoitoon 

Osallistumistilaisuuksien jär-
jestäminen 

Järjestettyjen osallista-
mistilaisuuksien määrä 

Talouden tasapaino; 
Toiminnan tehostaminen 

Pysyvien, riittävien kokoisten 
ja sijainniltaan sopivien toimiti-
lojen löytäminen toiminnan ta-
loudellisuuden tehostamiseksi 

Työn tehostaminen €/v 
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Tunnusluvut 

 TP19 TP20 TA21 TA22 SU23 SU24 
Rakennetut puistot (A1, A2, A3) 
hoitoluokituksen mukaisessa kun-
nossa; ha(kpl) 

60 
(103) 

 66 
(110) 

69 ha/ 
139 kpl 

70/142 71/145 

Muut yleiset alueet ha 23 27 30 33 35 37 
Rakennetut katuviheralueet ha 42 47 50 54 55 56 
Piha-alueet ha 32 33 36 36 36 36 
Puistometsät ha 58 59 59 59 62 64 
Kiinteistöjen leikkipaikat kpl 32 34 35 35 36 36 
Puisto- ja uimarantaleikkipaikat 35 36 36 37 38 39 
Jokilaakson matkailupuutarha ha 2 2 2 2 2 2 
Rantalaiturit 15 14 15 15 16 15 
Näkö- ja lintutornit 3 3 3 3 3 3 
Puutarhapalstat 5 5 5 5 5 5 
Uimarannat 2 3 3 3 3 3 

 
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Uusien puistojen rakentamista tehdään harkiten ja keskitytään vanhojen puistojen kun-
nostukseen. Kunnostamisella pyritään yksinkertaistamaan alueiden hoitoa ja valaistuk-
sen uudistamisella saamaan aikaan energian säästöä.  

Jätehuolto 

Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 

Kiinteistöjen jätteiden keräilyn järjestämisvastuu on kunnilla. Etelä-Pohjanmaan 
alueella jäte-huollon 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 kil-
pailuttamisesta ja käsittelystä (ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus). Lapuan kaupunki 
huolehtii vanhan käytöstä poistetun kaatopaikan jälkihoidosta.  

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 (Toiminnan painopistealue) 

Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. 

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. 

4. Rakentamis- ja tilapalvelut 
 
Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 

Kuuntelemme käyttäjiä ja luomme viihtyisät, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin 
palveluille meille siihen myönnettyjen määrärahojen puitteissa, joka mahdollistaa kau-
pungin palvelujen tuottamisen laadukkaissa ja hyvin hoidetuissa rakennuksissa. Vas-
taamme kaupungin kiinteistöjen rakennuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta. Tuotamme 
yhdessä tilojen käyttäjien kanssa tarveselvitykset ja hankesuunnittelut tarkoituksenmu-
kaisten tilojen rakentamiseen ja korjaamiseen ottaen huomioon kestävä kehitys ja 
energiansäästö. Ohjaamme suunnittelua osallistaen käyttäjät, kilpailutamme hankkeet 
ja valvomme toteutusta.  
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Vuokraamme tilat sisäisesti palvelukeskusten käyttöön. Palvelukeskuksilla on edelleen 
vuokraoikeus hallitsemiinsa tiloihin esimerkiksi liikuntasalien iltakäyttö ja kansalaisopis-
totoimintaan. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 (Toiminnan painopistealue) 

Vuoden 2022 aikana on tavoitteena tehdä vuokrasopimukset maakunnalle vuokratta-
vista perusturvan kiinteistöistä.  
 
Ritavuoreen on tavoitteena saada rakennutettua 5-ryhmäinen uusi päiväkoti koulun  
yhteyteen. 
 
Hopearinteen keittiö on tavoitteena saada peruskorjattua. 
Peruskorjauksiin osoitetut investointimäärärahat käytetään tehokkaasti. 
Kiinteistöjä käytetään energiataloudellisesti. 
Kiinteistöjen hoitoa ohjataan ja seurataan sähköisen huolto-ohjelman avulla. 
Uimahalli-urheilutalon hankesuunnittelu saadaan valmiiksi. 
 
Laskennallinen korjausvelan määrä vähenee tai pysyy ennallaan, mikä edellyttää riittä-
vää investointimäärärahaa. 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari (esim. tavoite-
taso, lkm, tms.) 

Väestönkasvu ja hy-
vinvointi; 
Terveet ja monipuoli-
set kasvu- ja oppimis-
ympäristöt 

Investointimäärärahojen riittä-
vyys toteuttaviin sivistystoimen 
kohteisiin. 

Ritavuoren päiväkodin rakentaminen 
ja pienten investointiohjelman mu-
kaisten peruskorjausten toteutus  

Hyvinvointi; 
Terveyspalveluiden 
turvaaminen 

Investointimäärärahojen riittä-
vyys toteuttaviin perusturvan 
kohteisiin. Sotekiinteistöjen 
vuokrasopimusten neliöhinnat 
sisäisen vuokran tasolle. 

Hopearinteen keittiön peruskorjaus 
ja pienemmät korjaukset.  
Sotekiinteistöjen vuokrasopimukset 
maakunnalle. 

Hyvinvointi Investointimäärärahan riittä-
vyys toteutettaviin liikuntapaik-
kakohteisiin. 

Hankesuunnitelman valmistuminen 
uimahalli-urheilutalon remontti tai 
uudisrakennusvaihtoehdoista 

Hyvinvointi ja talou-
den tasapaino; ener-
giansäästö 

Käyttöpuolen määrärahan riit-
tävyys sekä turvallisuus ja 
energiansäästötoimenpiteet in-
vestointimäärärahoilla. 

Kiinteistöhoito, kunnossapito, jäte-, 
lämpö-, sähkö- ja vesihuolto sekä 
terveelliset ja turvalliset tilat määrä-
rahojen puitteissa. Investoinnit ener-
giansäästöön ja turvallisuuteen. 

 
Tunnusluvut 

 TP19 TP20 TA21 TA22 SU23 SU24 
Kiinteistöjen käyttökustan-
nukset yhteensä €/m2/kk 

2,8 2,85 3,05 3,05 3,05 3,05 

Talonrakentamisen inves-
toinnit milj. € 

13,53 11,4 2,9 inv.ohjel-
man muk. 

8,5 8,5 

 
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

 Tarveselvitystä ja hankesuunnittelua tehdään palvelun tuottajan tarpeisiin. 
 Rakennusten korjauksista tehdään pitkän tähtäyksen korjaussuunnitelmia. 
 Henkilökunnan osaamisesta huolehditaan osallistumalla tarvittaviin koulutuksiin. 
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5. Ruoka- ja puhtauspalvelut  
 
Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 

Ruokapalvelut vastaavat kaupungin yksiköiden ruokapalveluista sekä tuottavat ate-
riapalveluja kotipalvelun asiakkaille. Lisäksi tarjotaan ravitsemuskasvatusta ja – oh-
jausta asiakasryhmäkohtaisesti. Tuotanto koostuu kahdesta keskuskeittiöstä ja kuu-
desta pienemmästä valmistuskeittiöstä. Ruokapalveluja tarjoavia jakelu- ja palvelukeit-
tiöitä on useita.  

Puhtauspalvelut vastaavat kaupungin omien toimintojen käytössä olevien yksiköiden 
puhtaanapitopalveluista nykyaikaisin menetelmin ja välinein. Palvelua tuotetaan lähes 
50 kiinteistössä, joiden pinta-ala on noin 68 000 m2. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 (Toiminnan painopistealue) 

Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa ateriapalveluja asiakaskohtaisten ravitsemus-
suositusten mukaisesti, lainsäädännön määräyksiä noudattaen, seuraten tuotantotavan 
suunnittelussa ja toteutuksessa alan kehitystä. Uusien tuotantomenetelmien käyttöön-
oton myötä tavoitteena on tehostaa logistiikkaa.  

Siivouspalveluissa tavoitteena on saada kiinteistöihin toimivat siivoustilat, ajanmukaiset 
välineet ja konekanta, joka vastaa nykyisiä siivouksen tarpeita ja mahdollistaa puhtaus-
tason säilymisen. Tavoitteena toiminnan ja toiminnallisuuden paraneminen, kustannuste-
hokkuuden lisääntyminen sekä työhyvinvoinnin kohentuminen.  

Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintaprosessien suunnittelussa ja toteutuksessa huo-
mioidaan kestävän kehityksen tavoitteita mm. ruokahävikin vähentämisellä, (Pajatso -
hanke), osittaisella tarjottimettomuudella, oikeanlaisilla siivousmenetelmillä ja –aineilla 
sekä niiden annostelulla.  

Toiminnan sopeuttaminen vastaamaan valmistelussa olevan hyvinvointialueen toiminta-
mallia.  
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
 (esim. tavoitetaso, lkm, tms.) 

Hyvinvointi ja talouden 
tasapaino 

Ruokahävikin vähentäminen  Digivaakakokeilu, mittaustulos g/hlö 

Talouden tasapaino Oikein mitoitettu tuotanto ja toi-
minta, joka vastaa asiakkaiden 
tarpeisiin 

Annoshinta / asiakas 
Suoritemäärä / yksikkö 
Siivousteho / neliö 

Hyvinvointi; Osallista-
minen  

Laadukkaat, asiakaslähtöisesti to-
teutetut ruoka- ja puhtauspalvelut  

Asiakastyytyväisyyskyselyt / laatu-
kierrokset  

Tunnusluvut 

Suoritteet / kohde  TP19 TP20 TA21 TA22 SU23 SU24 
Hopearinne  362 722 312 000 299 332 300 000 -  -  
Kissankellon päiväkoti 60 649 63 000 60 000 60 000 60 000 60 000 
Liuhtarin keskuskeittiö, Ritavuori 299 304 337 000 364 389 367 131 367 200 367 200 
Muut koulujen keittiöt 136 923 162 000 162 000 150 000 150 000  
Puhtaana pidettävä pinta-ala m² 64 941 65 072 68 000 68 000 68 000 68 000 
Siivottavia kiinteistöjä 48 48 48 48 48 48 
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Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Laadukkaiden ja suositusten mukaisten palvelujen tarjoaminen asiakkaiden tarpeiden 
mukaisesti, resurssien puitteissa.  

 
6. Pelastuspalvelut, varautuminen ja väestönsuojelu  
 
Palvelukuvaus / Toiminta-ajatus 

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 Pelastus-
laitoksen ja kaupungin yhteistyötä. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2022 (Toiminnan painopistealue) 

Tiukan talouden ylläpitäminen. 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  
(tavoitetaso, lkm, tms.) 

Talouden tasapaino Aluepelastuslaitos, Lapuan maksuosuus, €  
 
Tunnusluvut 

 TP19 TP20 TA21 TA22 SU23 SU24 
Aluepelastuslaitos,  
Lapuan maksuosuus € 

1 319 225 
*) 

1 407 354 
**) 

1 400 000 1 400 000 -- -- 

*)  sis. palautusta vuodelta 2018: 36 679 €  
**) sis. palautusta vuodelta 2019: 5 541 € 

 
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 
 
      Pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille 2023 vuoden alusta. 
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Ympäristölautakunta 

Yleistä 

Vastuualue hoitaa rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen 
erityislainsäädäntöön perustuvia tehtäviä. Lisäksi ympäristölautakunta huolehtii tehtä-
vistä, jotka hallintosäännöllä on määrätty ympäristölautakunnalle.   

Ympäristölautakunnan vastuualue jakautuu pääkohdittain seuraavasti: 
Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu 

1. Rakennusvalvonta 

Palvelukuvaus 

Rakentamisesta ja maankäytöstä annetun lain mukaan rakennusvalvontaviranomai-
sen tehtävänä on: 

 - valvoa kaavojen noudattamista 

- huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä 

- rakentamisen valvonta sekä huolehdittava kaupungissa tarvittavasta rakentamisen 
yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta 

- ympäristön ja kulttuuriperinnön suojaaminen sekä kaupungin rakennetun ja luon-
nonympäristön kehittämisen ohjaaminen siten, että se tarjoaa kaupunkilaisille viih-
tyisän, turvallisen, terveellisen ja toimivan elinympäristön, joka samalla turvaa kestä-
vän kehityksen periaatteiden toteutumisen 

- rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa rakennetun ympäristön ja ra-
kennusten kunnossapitoa ja hoitoa.  

Palvelun kehittäminen  

 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2022 
 
 Rakennuslupien käsittely ja valvonta 

Käytettävissä olevat henkilöresurssit keskitetään rakennusvalvonnan näkökulmasta tär-
keimpiin tehtäviin, kuten rakentamista koskevaan luvittamiseen sekä rakennustyön val-
vontaan.  
 
Kiinnitetään huomiota valvonnassa katselmuksien tilaamiseen oikea-aikaisesti. Lisäksi 
valvontaa määräaikojen osalta tullaan suorittamaan kehotuksilla vuoden alussa. Vaiku-
tetaan rakennusten ja rakennetun ympäristön kunnossapitoon kevätkatselmuksilla ja 
toimintasuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä. Osa tapauksista saattaa tulla ympäristö-
lautakunnan käsiteltäväksi hallintopakkoasioina. 
 
Asiakaspalvelun kehittäminen 

Asiakaspalvelun kehittämiseksi jatketaan 2021 aloitettua asiakastyytyväisyyskyselyi-
den järjestämistä ja toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota kyselyissä esille 
nousseisiin asioihin. Rakennusvalvonnassa panostetaan ohjaukseen ja neuvontaan 
kyselyssä esille nousseiden asioiden osalta. Vuonna 2022 jatketaan tiedottamista 
rakennusjärjestyksestä ja rakennusvalvonnan ajankohtaisista asioista. Eri toimenpiteitä 
varten jatketaan erillisten rakennustapaohjeiden laadintaa ja saatetaan ne myös 
nettisivujen kautta saataville.   
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Sähköinen asiointi 
Rakennusvalvonnan hakemukset käsitellään sähköisesti. Lisätään yhteistyötä maan-
käyttö- ja kiinteistöosaston kanssa suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeuslupahake-
muksien sähköisen lupakäsittelyn osalta.  
 
Yhteistyö ja osaamisen kehittäminen 
 
Rakennustarkastajat osallistuvat ajankohtaiseen rakennusvalvonnalle tarkoitettuun 
koulutukseen. Lisäksi osallistutaan ja järjestetään E-P:n rakennusvalvontojen yhteis-
työkokouksiin yhteisten tulkintojen laatimiseksi. Näin toteutetaan alueellista yhteistyötä 
verkostoitumalla, parannetaan henkilöstön osaamista sekä luodaan innovointia ja 
kannustavaa ja innostavaa ilmapiiriä kaupungin strategian mukaisesti.  
 
Rakennusvalvonta lisää yhteistyötä kaavoituksen osalta ja pyrkii osallistumaan 
kaupunkisuunnitteluun aikaisemmassa vaiheessa.  

Tavoitteet 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 

MRL:n mukainen 
luvitus  ja valvonta 
toteutetaan avoimesti 
ja nopeasti yksilölli-
sellä kohtaamisella.  

MRL:n mukaisten lupien määrä ja 
myöntäminen 1 kk käsittelyajalla. 

 

Ohjeistetaan vastaavia työnjohtajia 
tilaamaan katselmukset ajallaan. 

Järjestetään kevätkatselmus ja muita 
tarkastuksia kunnostettaviin kohteisiin 

Lupamäärä, käsittelyaika ja 
valmistuneiden rakennusten 
lukumäärä  

 
Katselmusten määrä 
 
Kehotusten määrä 

Asiakkaiden osallis-
taminen ja asiakas-
palvelun kehittäminen 

 

Suoritetaan asiakastyyty-väisyyskysely 
ja lisätään rakennusvalvonnan 
tiedotusta  

Asiakastyytyväisyys on 
hyvää tasoa. 

Tiedotusten määrä 

Rakennusluvan hakemisen  
koulutus 

Digitalisointi Rakennusvalvonnan hakemukset 
käsitellään sähköisesti 

%-osuus hakemuksista 

Tunnusluvut 

 Tp 2019 Tp 2020 TA 2021 TA 2022 SU 2023 SU 2024 

Lupamäärä 248 274 

 

   

Lupien käsittelyaika       

Valmistuneet rakennukset 168 115 

 

   

Rakennuksen ja rakennetun 
ympäristön kunnossapitoa 
koskevat kehotukset 

80 9     

Katselmukset 900 900     

Asiakastyytyväisyyden taso 
Tiedotusten määrä 
Koulutusten määrä 

      

Sähköisten hakemusten osuus  
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Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta johtuviin muutoksiin valmistaudutaan kou-
luttautumalla digitaalisten järjestelmien ja ilmastoselvityksen (hiilikäden/-jalanjälkilas-
kenta) osalta. 

Rakennusjärjestyksessä esille tulleita muutostarpeita ja toimivuutta seurataan. Raken-
nustapaohjeiden laatimista yhdessä alueellisen rakennusvalvontatyöryhmän kanssa 
tullaan jatkamaan. Ohjeistuksia lisätään nettisivuille ja somekanaviin.   

2. Ympäristönsuojelu 

Palvelukuvaus 

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja 
muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asuk-
kaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnon-taloudellisesti kestävä 
elinympäristö. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on huolehtia lainsää-
dännössä määrätyistä tehtävistä. Tehtäviä on määrätty ympäristönsuojeluviran-
omaiselle ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain, vesihuoltolain, maastoliikennelain, 
maa-aineslain, luonnonsuojelulain ja vesiliikennelain nojalla.   

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee huolehtia omalta osaltaan ympäristön-
suojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, ympäristön tilan seurannasta sekä ympä-
ristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa. 
Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee osallistua ympäristönsuojelua koskevan 
ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen, antaa lausuntoja, tehdä esityksiä ja aloitteita 
ympäristön-suojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille sekä edistää kunnan 
yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristön-suojeluasiassa. 
 

Palvelun kehittäminen  

 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2022 

Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaiset tehtävät 

Ympäristönsuojelun tärkein tehtävä on huolehtia lainsäädännön perusteella säädetyistä 
tehtävistä. Asiakkaiden hankkeiden sujuvuus tulee varmistaa hakemusten ja ilmoitusten 
nopealla käsittelyllä. Ympäristönsuojelulain mukaista valvontaa toteutetaan valvonta-
suunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.  

Talousarviovuonna jatketaan kiinteistöjen jäteveden käsittelyn valvontaa. 
Viemäriverkostoon liittymisen valvonta aloitetaan Ämmälänmäen ja Hellanmaan osalta. 
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien valvonta saadaan toteutettua 
hallintopakkoasioita lukuun ottamatta.  

Ympäristönsuojelun kehittäminen ja yhteistyö  

Ympäristönsuojelu koordinoi ja ohjaa Alavuden, Kuortaneen, Kurikan ja Lapuan yhteistä 
ilmastotyötä. Energiatiimeissä ylläpidetään ja tehostetaan yhteistyötä muiden hallinto-
kuntien kanssa ja teknisen keskuksen sisällä. Ilmastoasioita kehitetään kestävän 
kehityksen ohjelman avulla ja toiminnassa otetaan huomioon kuntien ilmastostrategian 
tavoitteet.  

Ympäristönsuojelu osallistuu vesienhoidon edistämiseen Lapuanjoen neuvottelukunnan 
ja työryhmän kautta. Alueellista yhteistyötä tehdään Etelä-Pohjanmaan ympäristön-
suojeluviranhaltijoiden kanssa sekä Lakeuden Etappi Oy:n ja Lakeuden jätelautakunnan 
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kanssa lainsäädännöllisissä asioissa. Lisäksi ympäristönsuojelu osallistuu muuhun 
alueelliseen yhteistyöhön tarpeen mukaan. 

 Suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

 Suunnitelmavuosina 2023 - 2024 toimintaa kehitetään lainsäädännön mukaisesti ja 
jatketaan keskeneräisten hallintopakkoasioiden käsittelyä.  

Tavoitteet 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/Mittari 

Avoin ja nopea 
asioiden käsittely ja 
valvonta 

Ympäristölupien ja ilmoitusten 
sekä maa-aineslupien 
käsittelyaika  

Valvontasuunnitelman ja  
-ohjelman mukaisesti toteutettu 
valvonta 

Ämmälänmäen ja Hellanmaan 
taajamien liittyminen 
viemäriverkostoon 

Kiinteistökohtaisten jäteveden 
käsittelyjärjestelmien 
parantaminen  

3 kk hakemuksen jättämisestä 
(nähtävillä 30 vrk) 

 
Vuoden 2022 valvontakohteet 
valvottu 100 % 

 
Kiinteistöt liittyneet 
viemäriverkostoon tai liittyminen 
vireillä 

Kiinteistökohtaiset jäteveden 
käsittelyjärjestelmät on 
parannettu tai haettu 
toimenpidelupa parantamiseen 

Ympäristönsuojelun 
kehittäminen ja 
yhteistyö 

Kestävän kehityksen ohjelman 
mukaisten toimenpiteiden 
toteuttamisen seuranta 

Kestävän kehityksen ohjelman 
mukaisesti 

 

Tunnusluvut 

 Tp 2019 Tp 2020 TA 2021 TA 2022 SU 2023 SU 2024 

Ympäristönsuojelua 
koskevien päätösten 
lukumäärä ympäristö-
lautakunnassa 

62 62 

 

   

Ympäristöinsinöörin 
päätökset ja lausunnot 

39 106     

Ympäristölupien ja 
ilmoitusten sekä maa-
aineslupien käsittelyaika 

  

 

   

Valvontaohjelman 
valvontakohteiden 
tarkastukset ja 
toteutumis% 

17 6     

Muu valvonta 46 34     
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8 Konserniyhtiöt 
 

Lapuan kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt noudattavat toiminnassaan Lapuan 
kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta. Lapuan kaupungin konserniohjetta 
täydentävät kaupunginvaltuuston hyväksymä Lapuan kaupungin omistajapoliittiset lin-
jaukset ja kaupunginhallituksen hyväksymä Lapuan kaupungin sisäisen valvonnan ja  
riskienhallinnan ohje. 
 
Konsernijohto vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen 
ja -valvonnan. Konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kon-
sernijohto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman ke-
hitystä. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittaisissa talousarvioissa toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet sekä valvoo osaltaan niiden toteutumista. 
 
Kaupungin konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tulee raportoida toiminnastaan kaupun-
ginhallitukselle annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 

Tytäryhteisö Omistusosuus 
Lapuan Energia Oy 100 % 
Lapuan Kotiasunnot Oy 100 % 
Invest Lapua Oy 100 % 
Simpsiönvuori Oy 100 % 
Lapuan taide- ja tiedesäätiö 100 % 
Lapuan Jäähalli Oy 88,3 % (* 
Lapuan Jätevesi Oy 64 % 

 
         *) tilanne 13.11.2021 
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Konserniyhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset  
tavoitteet 

Lapuan Energia Oy 

Lapuan Energia Oy on Lapuan kaupungin (100 %) omistama tytäryhtiö. Lapuan Ener-
gia Oy:n ensisijaisena tavoitteena on tuottaa kohtuuhintaista kaukolämpöä asukkaille ja 
taata lämmöntuotantovarmuus Lapuan kaupungissa. Lapuan Energia työllistää yhdek-
sän henkilöä. 

Lapuan Energian asiakkaina toimivat kaukolämpöverkon varrella sijaitsevat omakotita-
lot, rivi- ja kerrostalot, liikekiinteistöt ja julkisyhteisöjen rakennukset.   

Operatiiviset tavoitteet     Tavoitearvo  

 Asiakkaiden kaukolämmön saanti on luotettavaa  365 vrk/a  
 Ei työtapaturmia     Nolla tapaturmaa 
 Toiminta ympäristöluvan mukaista   Jatkuva 
 Nykyisen 100 % turvekattilan korvaavan investointiselvityksen huomattavan pit-

källe saattaminen=tulevaisuuden energiaratkaisujen selvittely yhtiön hallitukselle.  
 
 
Taloudelliset tavoitteet  

 Kaukolämmön hinnankorotus vastaamaan turpeen lopetuksen hinnankorotusvaa-
detta  

 Yhtiön nettotulos on positiivinen  
 Yhtiön kassan vahvistaminen ja maksuvalmiuden ylläpitäminen  

Laadulliset tavoitteet  

 Kaukolämmön laatu vastaa alan suosituksia sekä lämpötilojen että paine-erojen 
osin 

 Henkilöstön kaikki lupa-asiat kunnossa jatkuvasti  
 Henkilöstöstä lisäkoulutus alalle, joka tuo yhtiölle ja sen toimintaan lisäarvoa. 
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Lapuan Kotiasunnot Oy 

Toiminnalliset tavoitteet 

Lapuan Kotiasunnot Oy on Lapuan kaupungin (100 %) omistama tytäryhtiö. Lapuan 
Kotiasunnot Oy:n tavoitteena on tarjota Lapualla asuville kohtuuhintaisia, turvallisia 
sekä laadukkaita koteja. Tavoitteena on olla ensisijainen ja halutuin yhteistyökumppani 
Lapualta vuokra-asuntoa etsivälle. 

Asuntojen keskimääräinen täyttöasteen nosto 92 %. (tavoite lasketaan vuokratuloina 
3,96 milj. / 4,28 milj. euroissa). 

 2018 2020 2021 EN 2022 TA 
Käyttöaste 78,2 89 91 92 
Lainat (milj. euroa) 18,7 20,5 21,1 20,7 

 
Tuotot (milj. euroa) 2,85 3,6 4,15 4,25 

 
Huoneistokorjauksien ylläpitäminen kestävässä tasossa. 

Tavoitettavuuden ja tunnettavuuden vahvistaminen. 

Kiinteistöjen korjauksiin tullaan vuonna 2022 käyttämään 1,1 milj. euroa. Aktivoitavien 
näistä 0,55 milj. euroa. 

Vuoden 2022 aikana jatkamaan asuntokannan uudistamiseen tähtäävien toimenpitei-
den valmistelua. 

Laatutavoitteet 

Asuntojen kuntoon pyritään kiinnittämään edelleen huomiota. 

Pihojen kuntoa pyritään edelleen parantamaan pääpainoan vesien ohjaus ja parkki-
paikkojen kuntojen parantaminen. Aloitettu 2019, projekti jatkuu edelleen muutamia 
vuosia. 

Taloihin rakennetaan etäohjattava automaatiojärjestelmä lämmityksen ja sähkön 
osalta. Projekti aloitettu 2020 ja saatetaan loppuun 2022. 

 

 

Taloudellisuustavoitteet 

Yhtiön tasetta pyritään tulevana vuonna edelleen vahvistamaan. Lainoja pyritään  
lyhentämään 900.000 euroa. Uutta lainaa nostetaan 500.000 euroa. 

Vuoden 2021 - 2022 aikana pyritään kirjaamaan vanhoja vuokrasaatavia alas ja siirtä-
mään ne jälkiperintään. 
 
Vuonna 2022 pyritään tekemään positiivinen tulos. 
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Invest Lapua Oy 

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

Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet Mittari 
Yritysten sijoittuminen Lapu-
alle, lisääntyvät työpaikat. 1-2 
yritystä / vuosi 

Toimintaedellytysten kehittä-
minen, myyntityö, markkinointi 

työpaikkojen lisäys 
0,5 % (20 - 30 kpl) 

Yritysmyönteinen ilmapiiri Yhteistyö yritysten kanssa. 
Osallistuminen Lapuan Yrittä-
jät ry:n hallituksen kokouksiin 
ja tapahtumiin 

yhteydenpito,80 kpl 
Lapua, 200 kpl muut 
alueet. Työpaikkojen 
lisäys toimivat yrityk-
set 1 % 

Invest Lapua Oy:n liiketoimin-
nan kehittäminen  

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

kasvu 0 - 15 %, tulos 
10 % (toiminnasta) 

Palvelutason parantaminen             
 

Hankkeiden hakeminen ja      
hallinnointi     

1 - 2 työntekijää 
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Tunnusluvut 
 

 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 
Liikevaihto 609 135  410 000 407 000 280 000 
Muut tulot  630 000   
Tulos   423 000 899 000 0 42 000  

ennen tilinpäätös 
siirtoja 268 119) 

(sahan kaupan 
voitto 630 000) 

tulos ennen  
veroja ja tilinp. 
siirtoja) 

0 € 

 

Investoinnit 20 000 100 000 150 000 1 520 000 
 
Invest Lapua Oy on saanut vuokrattua kaikki Vanhan Paukun liiketilat ja suurimman 
osan muista kaupungilta ostetuista kiinteistöistä. Vapaana tällä hetkellä 2 kpl 14 m2 toi-
mistoa Myllynkivessä ja noin 100 m2 Yllinpuiston alakerrassa sekä Yllinpuiston kellari. 
Heinäkuussa Invest Lapua Oy:n omistama teollisuuskiinteistö Kelohongantiellä paloi ja 
uuden kiinteistön rakentaminen käynnistyy viipymättä. Invest Lapua Oy aloittaa uuden 
teollisuus- ja myymälätilan rakentamisen Alangon alueelle vielä tämän vuoden aikana. 
Tilat on vuokrattu 15 vuoden sopimuksella. Invest Lapua Oy on remontoinut merkittä-
västi kaupungilta ostamiaan kiinteistöjä ja tulee siitä syystä tekemään vuonna 2021 
nolla tuloksen.  
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Simpsiönvuori Oy 

Simpsiönvuori Oy on Lapuan kaupungin (100 %) omistama tytäryhtiö. Simpsiönvuori 
Oy:n tarkoituksena on harjoittaa urheiluun ja vapaa-aikaan liittyvää toimintaa Lapuan 
Simpsiönvuorella.  
 
Simpsiönvuori Oy on ottanut rinnetoimintojen pyörittämisen omalle vastuulleen 
1.6.2020 alkaen. Kuluva vuosi 2021 on ensimmäinen kokonainen tilikausi, kun Simp-
siönvuori Oy pyörittää itse rinnehiihtokeskuksen toimintoja. Liikevaihto vuoden lopussa 
tulee olemaan n. 700.000 euroa.  
 
Simpsiönvuori Oy:llä on 2 vakituista työntekijää, jonka lisäksi kausityöntekijöitä on ollut 
9. Lisäksi Taivaanpankon ravintolassa on käytetty vuokratyövoimaa lähinnä viikonlop-
puisin.  
 
Suurimmat investoinnit kuluvana vuonna on tehty parantamaan operatiivista toimintaa: 
Lumitykeistä 6 kpl on vaihdettu uusiin. Vuokraamoon on hankittu uusia välineitä n. 2/5 
vuokraamokapasiteetista (sukset, monot, laudat). 
 
Rinneturvallisuutta on parannettu päivittämällä ja lisäämällä valvontakameroita. 
 
Lipunmyyntijärjestelmää on kehitetty siten, että tulevaisuudessa on mahdollista ostaa 
hissilippuja myös netistä, jonka lisäksi hissiportit on päivitetty. 

Toiminnalliset tavoitteet 

Tuleviin hankkeisiin liittyen on tehty hankesuunnitelma bikeparkin rakentamisesta, joka 
rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2022.  
 
Keskipisteen suunnittelu on aloitettu niin, että rakennuksesta on tehty ensimmäiset 
luonnoskuvat, jota suunnittelua on tarkoitus jatkaa tulevan talven aikana.  

 

Taloudelliset tavoitteet 

 TP 2020 TA 2021 TA 2022 

Tulot     66 634 550 000 700 000 

Velat   375 000 250 000     2 500 000 

Tulos -114 259  0 0 

Investoinnit 23 000 200 000 2 700 000 

 

  



Lapuan kaupunki Talousarvio 2022 105                   
 

 
Lapuan taide- ja tiedesäätiö 

Lapuan taide- ja tiedesäätiö on Lapuan kaupungin (100 %) omistama. Lapuan taide- ja 
tiedesäätiön tarkoituksena on taiteen ja tieteen tukeminen ja edistäminen. Säätiö  
toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, apurahoja, avustuksia ja palkintoja  
lapualaisen taide- ja tiede-elämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. 
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Lapuan Jäähalli Oy 
Lapuan Jäähalli Oy:n tarkoituksena on hallita Lapuan kaupungilta vuokrattua maa-alu-
etta sekä omistaa ja hallita sillä olevaa jäähallia. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö toimii 
yleishyödyllisesti edistäen paikkakunnan jääurheilua. 
 
Lapuan kaupungin tavoitteena on, että Lapuan kaupunki ostaa kaikki Lapuan Jäähalli 
Oy:n muiden osakkeenomistajien osakkeet 168 euron yksikköhinnalla ja käynnistää 
sen jälkeen osakeyhtiön purkumenettelyn. Tämän jälkeen jäähalli olisi suoraan Lapuan 
kaupungin omistama kiinteistö, jonka vuotuiset investoinnit suunniteltaisiin osana  
Lapuan kaupungin talousarviota ja toteutettaisiin teknisen keskuksen toimesta. 

Lapuan Jäähalli Oy on Lapuan kaupungin 88,3 % omistama (tilanne 13.11.2021) tytär-
yhtiö. Osakkeiden ostot ovat käynnissä ja osakkeiden omistusosuus kasvaa vielä  
loppuvuoden 2021 aikana. 
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Lapuan Jätevesi Oy 
Lapuan kaupungin omistusosuus Lapuan Jätevesi Oy:stä on 64 %. Lapuan Jätevesi 
Oy:n toiminta-ajatuksena on tarpeellisten runkoviemärien ja jäteveden puhdistuskapa-
siteetin hankkiminen ja ylläpitäminen Lapuan ja Nurmon alueen jätevesien asianmu-
kaista puhdistusta varten. Puhdistamolla käsitellään myös Kuortaneen jätevedet. 

 

Tavoitteet vuodelle 2022 Tavoitearvo 

Toiminnalliset tavoitteet 

1. Asiakkaiden jätevesien vastaanotto on luotettavaa 
    ja häiriötöntä 

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

3. Latosaaren uusi joenalitus on luvitettu ja rakenta- 
    minen aloitettu     

4. VT 19 ETL ja ohituskaistat -hankkeen vaatimat  
    uudet putket on rakennettu 

5. Puhdistamon rak.1 paikallisautomaatio on uusittu  
    ja sakokaivoasema lisätty 

 

 
365 * 24 h/d 

 
365 * 24 h/d 

Lupa 30.6.2022 
Rak 31.12.2022 

VT 19 -hankkeen aikataulun 
muk. 

Valmis  
30.6.2022 

Taloudelliset tavoitteet 

1. Käyttökustannusten nousu ei ylitä alan yleistä  
    kustannustason nousua 

2. Investoinnit pysyvät budjetin raameissa 

 

 
maks. 5 %/a 

maks. 0,7 milj.euroa 

Laadulliset tavoitteet 

1. Puhdistettu jätevesi on ympäristöluvan lupaehtojen  
    mukaista tai parempaa 
 

2. Asiakkaat ovat tyytyväisiä Lapuan Jäteveden  
    tarjoamaan viemäripalveluun. Kaikki asiakaspalaute  
    käsitellään ripeästi ja asiakasta tyydyttävällä tavalla. 

 

Lähtevä vesi täyttää lupaeh-
dot 4/4 kvartaalina 

 
Asiakasvalituksia maks.  
2 kertaa/a.  
Samat valitukset eivät  
uusiudu. 
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Liite : Investointiluettelo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tili Kpaikka Talous 2022 2023 2024 Yhteensä

Kaupunginhallitus
Kiinteä omaisuus

1100 90100 Maa-alueet / myynnit tulot 800 800 800 2400
1100 90101 Maa-alueet / ostot menot -800 -800 -800 -2400

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

1100 90103 Vaihtomaat / myynnit tulot 500 500 500 1500
1100 Vaihtomaat / ostot menot -500 -500 -500 -1500

1011 98520 Simpsiön kehittäminen menot -50 -50 -50 -150
Hanke Simpsiön virkistysmahdollisuuksien kehittäminen 150 t€ (avustus 70 %) menot -100

tulot 105
90200 Rakennusten / osakkeiden myynnit tulot

Kaupunginhallitus, kiinteä omaisuus menot -1490 -1390 -1390 -4270
tulot 1405 1300 1300 4005
netto -85 -90 -90 -265

Tili Kpaikka Talous 2022 2023 2024 Yhteensä

Kalusto
Kaupunginhallitus
Irtain omaisuus
Kuntayhtymät

1209 99500 Osakkeet ja osuudet menot -60 -10 -10 -80
tulot
netto -60 -10 -10 -80

1172 98401 IT-laite- ja ohjelmistohankinnat menot -200 -200 -400

Ohjelmistopäivitykset menot

1008 98403 Talousyksikkö IT-hankinnat menot -10 -10 -10 -30

Kalusto / Kaupunginhallitus / irtain omaisuus yhteensä menot -270 -230 -30 -530
tulot 0 0 0 0
netto -270 -230 -30 -530

Talous 2022 2023 2024 Yhteensä
Kaupunginhallitys yhteensä menot -1760 -1620 -1420 -4800

tulot 1405 1300 1300 4005
netto -355 -320 -120 -795
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Tili Kpaikka Talous 2022 2023 2024 Yhteensä

Tekninen lautakunta, talonrakennus 
Sivistyslautakunnan käyttämät kiinteistöt

1110 90404 Keskuskoulu menot -60 -60
Peliareena vanhan koulun paikalle, roskakatos ja varasto  0+60

1 110 90405 Yläkoulu menot -200 -200
Vesikaton uusiminen ja l isälämmöneristys 0+200

90408 Haapakosken koulu menot -42 -130 -172
Öljylämmityksestä luopuminen 0+0+130, Aidan rakentaminen 0+12  Kentän uusiminen 0+30 tulot 25 25

1110 90411 Tiistenjoen koulu menot

1111 90419 Hellanmaan koulu menot -80 -80
Ikkunat ja julkisivukorjaukset 0+0+80

1111 90422 Ruhan koulu menot -240 -55 -295
Ilmanvaihto, keittiöremontti  0+240

Ikkunat, vesikatto, julkisivukorjaukset  (tarkentuu)

1111 90427 Alanurmon koulu menot -50 -25 -75
Pysäköinti/lammityspaikkojen (sähköauton latauspaikka)sekä pyörätelineiden lisäys 0+15, turva-alustamuutos 0+10

Kentän aitaaminen ja ulkovarasto 0+25

1111 90429 Männikön koulu menot -40 -130 -170
 Öljylämmityksetä luopuminen 0+0+130 (avustus 25) tulot 25 25
Jääkiekkokaukalo 0+15 ja kentän pohjat 0+15, ulkovälinevarasto  0+10

1111 90413 Kauhajärven koulu menot -250 -250
Öljylämmityksen muuttaminen maalämpöön. Ilmanvaidon parannukset. tulot 30 30
Purunpoisto. 

1111 90425 Poutun koulu menot -37 -37
Aidan uusiminen0+12, peliareena 0+25

1110 90430 Lukio menot

1195 90414 Liuhtarin koulu menot -70 -70
Pihan jälkityöt (l iikennejärjestelyt al ikulkuun, aitaus yms. 70

1195 90415 Ritavuoren koulu menot -50 -50
Pihan uudelleen järjestely 50

1195 90438 Alakoulut menot -110 -110 -110 -330
Määrittelemättömiin akuutteihin kunnostustöihin

1195 90440 Päiväkodit menot -60 -60 -60 -180
Määrittelemättömiin akuutteihin kunnostustöihin

1111 90603 Liuhtarin päiväkoti menot

1111 90611 Kissankellon päiväkoti menot -30 -30
Vanhan osan pihavälineiden uusintaa ja pihan kunnosuksia 0+15, 0+15

1110 90622 Jokilaakson päiväkoti menot

1195 90437 Uusi päiväkoti menot -2700 -2700
Ritavuoren päiväkoti
Piha-alueiden rakentaminen 15 % ka:sta 120, menot -120 -120

1111 90617 Päiväranta päiväkoti menot

Ryhmikset menot -10 -10
Pihojen leikkivälineiden uusiminen/korjaaminen

1111 90441 Kauhajärven päiväkoti menot -10 -10
Varasto/roskakatos 

1111 90630 Alanurmon päiväkoti menot -28 -28
Ulkovalaistuksen l isääminen 8, pysäköintialueen järjestelyt/laajentaminen 10

ulkoluokka 0+5

1120 90554 Urheilutalo/uimahalli menot -400 -6500 -4500 -11400
Uimahall i  urheilutalon peruskorjaus/laajennus/uudisrakennus tulot 1200
Pysäköintialueen uudelleen järjestelyt 0+40

90553 Patruuna Areena menot

1120 90428 Elokuvateatteri menot -30 -30
Ilmanvaihdon uusinta

1120 90555 Hiihtomaja menot -10 -10
Puuvaja 0+10

1120 90557 Hirvijärven leirikeskus menot
Alueen kehittäminen

1120 90559 Nuorisotalo menot -40 -40
Pysäköintialueen kunnostus 0+20, keittiön muutos- ja korjaustyöt 0+20

90702 Paukun piha-alueet menot 0
Pilaantuneet maa-alueet 50

1110 90432 Vanhan Paukun tilojen kehittäminen menot -100 -100
Hankesuunnitelmaan perustuvaa korjausta
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Sivu 2/2
Perusturvalautakunnan käyttämät kiinteistöt

1110 90606 Rauhanpolku 5 (Mustikka) menot

1110 90605 Terveyskeskus menot

1110 90610 Hopearinne menot -350 -20 -370
Keittiön remontti, ilmanvaihdon vi i lennys

Suihkualtaan kunnostus 0+15, MiniLapua (kestävä kaupunki hankkeen) toteutus 0+5

1110 90612 Liuhtarin entinen sairaalakiinteistö menot -200 -200
Julkisivukorjaukset 170
Kunnostetun piha-alueen asfaltointi  20 ja valaistus uudelle pysäköintialueelle  10

1110 90601 Sosiaalikeskus (Liuhtarintie 2) menot -300 -200 -500
Laajennus

1110 90616 Hammashoitola / Sahanplassi menot

Tiistenjoen neuvola menot

Jokilaakson neuvola menot -60 -60
Ilmanvaihdon parantaminen
Perhekeskus menot -100 -100

Hallintokeskuksen käyttämät kiinteistöt

1110 90701 Kaupungintalo menot -30 -200 -370 -600
Parvekkeiden kunnostus 30 Esteettömyyskorjaukset, hissi  0+ 200, salaojat 0+0+350

Pihan laatoituksen ja istutusalueiden kunnostus 0+0+20

1113 90703 Teollisuus- ja yritystilat menot -10 -10 -20
Hankeselvitykset ja muutostyöt

Teknisen keskuksen käyttämät kiinteistöt sekä koko tilakannan kehittäminen

1111 90621 Leskelä menot -30 -30
Sisäti lojen kunnosus vuokratilojen kehittämiseksi

1110 90822 Puutarhatalo, Jokilaakso menot -50 -50
pysäköintialueen kunnostus ja asfaltointi, roskakatoksen korotus 25 +25+0

Viherlaitoksen toimitilat menot
Tarkentuu

1110 90803 Paloasema menot -50 -50
Ulko-ovet, pesutilojen saneeraus
Jätehuollon keräilyjärjestelmien muutokset menot -30 -30 -60

90892 Rakennusautomaatio menot -60 -60 -60 -180
(kustannukset ao. ki inteistön kpaikalle)

Kiinteistöjen energiatalouden kehittäminen menot -95 -95 -95 -285
(kustannukset ao. ki inteistön kpaikalle)

90895 Kiinteistön turvallisuuden parantaminen menot -45 -45 -45 -135
(kustannukset ao. ki inteistön kpaikalle)

90631 Sisäilmakunnostukset menot -150 -150 -150 -450
(kustannukset ao. ki inteistön kpaikalle)

Yleinen suunnittelu menot -20 -20 -20 -60
Tarkastukset ja korjaukset

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

Valvontakamerat menot -20 -20 -20 -60
(Kustannukset ao. kiinteistön kpaikalle)

Rakennusinvestoinnit yhteensä menot -4210 -9457 -6140 -19807
tulot 0 1230 50 1280
netto -4210 -8227 -6090 -18527
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LIITE 1
Tekninen lautakunta, talonrakennus 
KOHDE 2022 2023 2024
90404 Keskuskoulu

Peliareenan rakentaminen vanhan 
koulun kohdalle, 
Roskakatos/varasto

Inva-wc, esteettömyyden 
parantaminen (tarkentuu)

-  €                                                     60 000 €-                                                -  €                                                          
90405 Yläkoulu Vesikaton uusiminen ja 

lisälämmöneristys 
-  €                                                     200 000 €-                                             -  €                                                           

Haapakosken koulu Aidan rakentaminen, kentän 
uusiminen 42

Öljylämmityksen muuttaminen 
maalämpöön

-  €                                                     42 000 €-                                                130 000 €-                                                 
90419 Hellanmaan koulu Urheilukentän uusiminen, aidan 

uusiminen (tarkentuu) ikkunat ja julkisivukorjaukset 80

-  €                                                     80 000 €-                                                    
90422 Ruhan koulu ilmanvaihto ja keittiöremontti Kaukalo ja kentän uusiminen 55      

-  €                                                     240 000 €-                                              55 000 €                                                    
90427 Alanurmon koulu Pysäköintipaikkojen ja 

pyörätel ineiden lisääminen Turva-
alustan uusiminen (EU) Kentän aitaaminen ja ulkovarasto

-  €                                                    50 000 €-                                                25 000 €                                                    

90429 Männikön koulu Jääkiekkokaukalo, kentän pohjat Öl jylämmityksestä luopuminen

-  €                                                    40 000 €-                                                130 000 €-                                                  

90413 Kauhajärven koulu Öljylämmityksen muuttaminen 
maalämpöön. Ilmanvaidon 
parannukset. Purunpoisto.

-  €                                                     250 000 €-                                              -  €                                                          
90425 Poutun koulu Aidan uusiminen ja peliareena

-  €                                                    37 000 €-                                                -  €                                                           

90414 Liuhtarin koulu Pihan jälkityöt, al ikulkuun reitti , 
aitauksia ym

70 000 €-                                              -  €                                                       -  €                                                          
90415 Ritavuoren koulu pihan uudelleen järjestelyt

-  €                                                     50 000 €-                                                -  €                                                          
90411 Tiistejoen koulu

-  €                                                     -  €                                                       -  €                                                          
Alakoulut Kustannukset ao ki inteistön 

kustannuspaikalle. Mahdoll istavat 
akuutit kunnosturtarpeet

Kustannukset ao ki inteistön 
kustannuspaikal le. Mahdoll istavat 
akuutit kunnosturtarpeet

Kustannukset ao kiinteistön 
kustannuspaikal le. Mahdoll istavat 
akuutit kunnosturtarpeet

110 000 €-                                            110 000 €-                                              110 000 €-                                                 

90603 Liuhtarin päiväkoti
-  €                                                     -  €                                                       -  €                                                           

90611 Kissankellon päiväkoti piha-alueen kunnostuksia; 
valaistus ja leikkivälineet Piha-alueen kunnostuksia

-  €                                                    30 000 €-                                                -  €                                                           

90622 Jokilaakson päiväkoti
-  €                                                     -  €                                                       -  €                                                           

90441 Kauhajärven päiväkoti Roskakatos/varasto
-  €                                                    10 000 €-                                                -  €                                                           

90630 Alanurmon päiväkoti Valaistuksen lisääminen 8, 
leikkivälineet ja ulkoluokka 10, 
pysäköintialueen laajennus 10

-  €                                                    28 000 €-                                                -  €                                                           

90437 Uusi päiväkoti Rakentaminen Piha-alueiden rakentaminen
-                                        2 700 000 € 120 000 €-                                             -  €                                                           

Ryhmikset pihojen kunnostukset
                                                        -   € 10 000 €-                                                -  €                                                           

Päiväkodit Kustannukset ao ki inteistön 
kustannuspaikalle. Mahdoll istavat 
akuutit kunnosturtarpeet

Kustannukset ao ki inteistön 
kustannuspaikal le. Mahdoll istavat 
akuutit kunnosturtarpeet

Kustannukset ao kiinteistön 
kustannuspaikal le. Mahdoll istavat 
akuutit kunnosturtarpeet

-                                              60 000 € 60 000 €-                                                60 000 €-                                                    

90554 Urheilutalo / Uimahalli

Hankesuunnittelu, peruskorjaus, 
laajennus, uudisrakennus

Pysäköintialueen 
uudelleenjärjestelyt 40 
Hankesuunnitelman mukaiset 
korjaukset tai uudisrakennus. 
Hanketuki  ehtona

400 000 €-                                            6 500 000 €-                                           4 500 000 €-                                              
Patruuna Areena

                                                        -   €                                                           -   €                                                               -   € 

90428 Elokuvateatteri IV uusinta

-  €                                                     30 000 €-                                                -  €                                                           

90555 Hiihtomaja Puuvajan uusiminen

-  €                                                     10 000 €-                                                -  €                                                           

90557 Hirvijärven leirikeskus
-  €                                                     -  €                                                       -  €                                                           
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Tekninen lautakunta, talonrakennus 
LIITE 1 KOHDE 2022 2023 2024

90559 Nuorisotalo keittiöremontti  20 parkkialue 20

-  €                                                     40 000 €-                                                -  €                                                           

90702 Paukun piha-alueet
-  €                                                    -  €                                                       -  €                                                           

90432 Vanhan Paukun tilojen 
kehittäminen Hankesuunnitteluun perustuvaa 

korjausta

-  €                                                     100 000 €-                                              -  €                                                          

90606 Rauhanpolku 5 
(mustikka)

                                                        -   €                                                           -   €                                                               -   € 

90605 Terveyskeskus
-  €                                                     -  €                                                       -  €                                                           

90610 Hopearinne
Ilmastoinnin vi i lennys ja 
keittiöremontti,

Suihkualtaan kunnostus, Mini 
Lapuan kestävä kaupununki 
hankkeen toteutus

350 000 €-                                            20 000 €-                                                -  €                                                           

90612 Liuhtarin ent. 
sairaalakiinteistö Piha-alueen asfaltointi  ja valaistus 

uudel le pysäköintialueelle, 
julkisivukorjaukset

-  €                                                     200 000,00 €-                                        -  €                                                           

90601 Sosiaalikeskus Hankesuunnittelun mukainen 
tilamuutos ja laajennus

Hankesuunnittelun mukainen 
tilamuutos ja laajennus

-  €                                                     300 000 €-                                             200 000 €-                                                  

90616 Hammashoitola
-  €                                                     -  €                                                       -  €                                                           

Jokilaakson neuvola ilmanvaihdon parantaminen
-  €                                                     60 000 €-                                                -  €                                                           

Perhekeskus
-  €                                                     100 000 €-                                              -  €                                                           

90701 Kaupungintalo
Parvekkeiden kunnostus

Esteettömyyskorjaukset, hissi  
Salaojat, alueiden kunnostus

30 000 €-                                              200 000 €-                                              370 000 €-                                                 
90703 Teollisuus- ja yritystilat Hankeselvitykset ja muutostyöt Hankeselvitykset ja muutostyöt

-  €                                                     10 000 €-                                                10 000 €-                                                    

90621 Leskelä Sisätilojen kunnostus 
vuokratilojen kehittämiseksi

-  €                                                     30 000 €-                                                -  €                                                           

90822 Puutarhatalo, Jokilaakso pysäköintialueen kunnostus ja 
asfaltointi, roskakatoksen korotus

-  €                                                     50 000 €-                                                -  €                                                           

90803 Paloasema Ulko-ovet, pesutilojen saneeraus

50 000 €-                                              

90892 Rakennusautomaatio Kustannukset ao. ki inteistön 
kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 
kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 
kustannuspaikalle

60 000 €-                                              60 000 €-                                                60 000 €-                                                    
Energiatalouden kehittäminen Kustannukset ao. ki inteistön 

kustannuspaikalle
Kustannukset ao. kiinteistön 
kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 
kustannuspaikalle

95 000 €-                                              95 000 €-                                                95 000 €-                                                    
90895 Turvallisuuden 
parantaminen

Kustannukset ao. ki inteistön 
kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 
kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 
kustannuspaikalle

45 000 €-                                              45 000 €-                                                45 000 €-                                                    
90631 Sisäilmaongelmaiset 
kiinteistöt

Kustannukset ao. ki inteistön 
kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 
kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 
kustannuspaikalle

150 000 €-                                            150 000 €-                                              150 000 €-                                                 
Yleinen suunnittelu Kustannukset ao. ki inteistön 

kustannuspaikalle
Kustannukset ao. kiinteistön 
kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 
kustannuspaikalle

hankesuunnittelu 20 000 €-                                              20 000 €-                                                20 000 €-                                                    
Sadevesi-, salaoja- ja 
viemärijärjestelmät

Kustannukset ao. ki inteistön 
kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 
kustannuspaikalle

Kustannukset ao. kiinteistön 
kustannuspaikalle

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

20 000 €-                                              20 000 €-                                                20 000 €-                                                    
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Tili Kpaikka Talous 2022 2023 2024 Yhteensä

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Liikenneväylät (kadut ja tiet)

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

1011 91009 Yksityistiet menot -50 -50 -50 -150
Yksityisteiden rakenteell iset parannukset

1150 91200 Katu- ja tievalaistus (saneeraus 30, uudet kohteet 30 ja torialue 10) menot -70 -70 -70 -210
Saneeraukset, uudiskohteet ja torialueen valaistuksen uusiminen loput valaisimet

1131 Liikennevalot menot -30 -50 -50 -130
Korjaus

1152 91080 Sadevesiviemäröinnit menot -220 -150 -150 -520
Sadevesiviemäröinnin vuosittain 190, ojien ruoppaukset vuosittain 30

1131 91082 Liikenneturvallisuus menot -20 -50 -50 -120
Liikenneturval lisuuden parantaminen

1131 91155 Katujen peruskorjaukset menot -364 -395 -370 -1129
Välilänkatu 300m 200, Annankatu 100m 40, Kiviristintie 200 m 74,  Kauppakadun suojateiden kiveykset 50

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

1131 91133 Katuviheralueiden perusparannukset, liikenneturvallisuus/hoidon helpottaminen (vieraslajit)menot -25 -25 -25 -75
Perusparannukset ja l i ikenneturvall isuuden sekä hoidon helpottaminen, vieraslajit

1155 91300 Liikenteen ohjauslaitteet menot -20 -15 -35
Hankinnat ja korjaukset

Uudet alueet menot

1011 91011 Elyn teiden yhteistyökohteet menot -25 -25
Jokitie, Kauhajärven ympärystiet, Kurunsaarentie, Tie 7233 Viemerö-Rannanjärvi

Huhtakummun val l ien viimeistely 25

1131 91116 Uudet asunto- ja teollisuusalueet menot -450 -675 -350 -1475
Alangonväylä 300,  Marielund Kauppilantie 150, 

Peikkopuro III 475, Jouttikall io I-OSA 200 menot -675 -675
Vihertöihin varataan 15 % ka:sta !!

Alangon pieni kiertol ii ttymä 0+25

1131 91099 Täydennysrakentaminen menot -100 -100 -100 -300
kaavahankkeisi in ja kaavamuutoksi in

Sillat menot -50 -50 -100
Kuntotutkimuksen mukaiset korjaukset

Liikenneväylät yhteensä menot -2244 -1825 -1385 -5454
tulot 0
netto -2244 -1825 -1385 -5454

Alustavan toteutusjärjestyksen mukaisesti
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LIITE 2
Tekninen lautakunta, liikenneväylät

KOHDE 2022 2023 2024
91002 Päällystykset

1. Alanurmontie väli l lä Simpsiöntie - 
Vähtärintie 2. Ritavuori 4 (Lehmus-
,Tuomi-,Tammi-, Saarni-, Raitarita sekä 
Ritametsänlenkki  3. Liuhtarinkoulun p-
alue  4. Ilkanlenkki  5. Työpajantie  
6.Hakalanpolku

2023 päällystetään 
prioriteetti järjestyksessä. Mitä jää 
päällystämättä, järjestys jatkuu 
seuraavana vuonna

2024 päällystetään 
prioriteetti järjestyksessä. Mitä jää 
päällystämättä, järjestys jatkuu 
seuraavana vuonna

-150 000 € -150 000 € -150 000 €

91009 Yksityistiet Yksityisteiden rakenteell iset 
parannukset

Yksityisteiden rakenteell iset 
parannukset Yksityisteiden rakenteell iset parannukset

-50 000 € -50 000 € -50 000 €

91200 Katu- ja tievalaistus Saneeraukset, uudiskohteet Saneeraukset, uudiskohteet Saneeraukset, uudiskohteet
-70 000 € -70 000 € -70 000 €

Liikennevalot korjaus korjaus Korjaus
-30 000 € -50 000 € -50 000 €

91080 Sadevesiviemäröinnit
Sadevesiviemäröinnin vuosittain 190, 
ojien ruoppaukset vuosittain 30

Sadevesiviemäröinnin vuosittain 120, 
ojien ruoppaukset vuosittain 30

Sadevesiviemäröinnin vuosittain 
120, ojien ruoppaukset vuosittain 30

-220 000 € -150 000 € -150 000 €
91082 Liikenneturvallisuus Liikenneturvall isuuden parantaminen Liikenneturvall isuuden parantaminen parantaminen

-20 000 € -50 000 € -50 000 €

91155 Katujen peruskorjaukset

Väli länkatu 300 m 190,  Annankatu 
100 m 40, Kiviristintie 200 m 74, 
Kauppakadun suojateiden kiveyksien 
uusiminen 50

Jalminkatu 320 m 120, Puusepäntie 390 
m 175, sairaalantien loppupää ja 
heinälehdontie 100

Tikanpolku 380 m 150, Leivontie 
500m 220 

-364 000 € -395 000 € -370 000 €
91107 Esteettömyyden parantaminen Parantaminen Parantaminen Parantaminen

-20 000 € -20 000 € -20 000 €

91133 Katuviheralueet

Perusparannukset ja 
l i ikenneturvall isuuden sekä hoidon 
helpottaminen, vieraslajit

Perusparannukset ja 
l i ikenneturvall isuuden sekä hoidon 
helpottaminen, vieraslajit

Perusparannukset ja 
l i ikenneturvall isuuden sekä hoidon 
helpottaminen, vieraslajit

-25 000 € -25 000 € -25 000 €
91300 Liikenteen ohjauslaitteet Hankinnat ja korjaukset Hankinnat ja korjaukset

-20 000 € -15 000 €

Uudet alueet Jouttikall ion yritysalue (Tarkentuu) Jouttikall ion yritysalue (Tarkentuu)

91011 Elyn teiden yhteistyökohteet Huhtakummun vall ien viimeistely 25

-25 000 €

91116 Uudet asunto- ja teollisuusalueet Alangonväylä 300, Kauppilantie 150 Jouttikall io 200, Peikkopuro alue III  
475 Peikkopuro IV (tarkentuu)

-450 000 € -675 000 € -350 000 €

91099 Täydennysrakentaminen kaavahankkeisi in ja kaavamuutoksiin kaavahankkeisi in ja kaavamuutoksiin
kaavahankkeisiin ja 
kaavamuutoksiin

-100 000 € -100 000 € -100 000 €

Sillat
Täydentyy 2021 vuoden 
kuntotutkimusten jälkeen Kunnostus ja korjaus

-50 000 € -50 000 €



Lapuan kaupunki Talousarvio 2022 116                   
 

 

 
 

  

Tili Kpaikka Talous 2022 2023 2024 Yhteensä

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

1131 92110 Puistojen peruskorjaus menot -80 -85 -85 -250
Puistokäytävien korjaukset 25 ja leikkivälineiden uusiminen vanhoissa puistoissa40

Ruiskaunokinpuiston kevyenli ikenteen sil ta 15

1135 92150 Uimarannat menot -10 -10 -20

1131 92115 Valmiiden asuntoalueiden rakentamattomat puistot menot -10 -10

1135 92200 Urheilu- ja ulkoilualueet menot -290 -270 -213 -773
tulot 225 225

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

1155 92300 Viitoitus menot

1150 92301 Ulkovalaistuslaitteet, puistot menot -30 -30 -30 -90
vanhojen valojen muuttaminen led-valoiksi

1135 92303 Vt 19 melusuojauksen parantaminen menot -80 -50 -130
Melusuojauksen parantaminen Ritakall io0+ 80,  vanhojen vallien melusuojien parantaminen0+ 0+50

1011 92800 Mittaus- ja karttajärjestelmien kehittäminen menot -40 -40 -40 -120
Kehittäminen, perusparannus ja pohjakartan laajennus, paikkatietojärjestelmän kehittäminen

1131 92100 Puistot ja ykeiset alueet menot -55 -280 -80 -415
Ilkan alueen puistot 30, Marielundinpuistoalueet 25

1135 92307 Pyhälahden aukio ja Laurilanpuisto menot -50 -50
Keskustan kehitääminen Lauri lanpuiston alkupään kunnostus ja laatoitus aukioksi

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

1011 92701 Alueiden kehittäminen menot -45 -45 -45 -135
maaperätutkimukset, johtojen si irrot, tonttien kunnostus, mainostaulut

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä menot -600 -960 -613 -2173
tulot 225 0 0 225
netto -375 -960 -613 -1948

Liuhtarin koulun lähili ikuntapaikka 290, sis. välituntipihat erityis lapsi lle ja ylä- että alapihat sekä Liuhtarin kentän (haetaan avustusta 33 %)

Lähiliikuntapaikka-avustus 33 % 
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Tekninen lautakunta, muut kiinteät rakenteet ja laitteet

KOHDE 2022 2023 2024
92110 Puistojen peruskorjaus

Puistokäytävien korjaukset 25  ja 
leikkivälineiden (EU normit) uusiminen 
vanhoissa puistoissa 40,  Ruiskaunokin 
puiston kevyenliikenteen si lta 15 

Leikkipaikkojen korjaus EU-normien 
mukaisiksi:  á 25 000, Laurilanpuisto, 
Iisakinpuisto, Väli länpuisto, 
Marielundinpuisto, Vesipaikapuisto, 
Niemitalonpuisto, Jokipellopuisto, 
Peltopyynpuisto, Palomäenpuisto, 
Paukupuisto, Lagerstedinpuisto, 
Visakoivunpuisto , Puistokäytävien 
peruskorjausta:  á 25 000 , Riihipuisto, 
Liuhtarinteenpuisto, Si iri länpuisto 
Matopesupaikka, Ruiskaunokinpuisto, 
Saarenpääpuisto, Väli länpuisto, 
Perinnepuisto

Puistojen peruskorjausta, si irretään 
kohteita 2023 vuodelta mitä jää 
toteuttamatta

-80 000 € -85 000 € -85 000 €

92150 Uimarannat  Jokilaitureiden korjaaminen 10, Uimarantojen kehittäminen
-10 000 € -10 000 €

92115 Valmiiden asuntoalueiden 
rakentamattomat puistot

92200 Urheilu- ja ulkoilualueet, sivla

Liuhtarin koulun lähil iikuntapaikka Liuhtarin 
kentän osuus 290  

 Ritavuoren kenttä ja lähi li ikunta-alueet 
200 (avustus), Lukion ulkoliikuntapaikka 
10, Ritavuori kuntoradan valaistus 20, 
latupohjat 30, pesäpallokentän valaistus 
10

 Ritavuoren kenttä ja lähil i ikunta-
alueet 180 (avustus)pumptrack 
(tarkentuu), tekolumetus 
18,kaukaloiden uusiminen 15,  
tenniskenttä ja kaukalo yms 
(tarkentuu)

-290 000 € -270 000 € -213 000 €

92209 Simpsiön rinteet vieraslajit vieraslajit vieraslajit
-10 000 € -10 000 € -10 000 €

92300 Viitoitus

92301 Ulkovalaistuslaitteet, puistot 
(LED)

Toteutus määräärahojen puitteissa: Valojen 
korjaus Palomäenpuisto, Iisakinpuisto, 
Paukunpuisto,Visakoivunpuisto

Uudet valot á 20 000 €: Vallipuisto, 
si iri länpuisto,  Iisakinpuisto, 
Jokipel lonpuisto, Puolukkatienpuisto,  
Vesipaikanpuisto, Vähtärinpuisto, 
Kirkkoranta, Töyräpuisto,

Toteutus määrärahojen puitteissa: 
Uudet valot á 20 000 €:Heimonpuisto, 
Itsenäisyydenpuisto, Kiviristin 
muistomerkki, Museopuisto, 
Penttilänpuisto, Hirvi lammenpuisto, 
Larvapuisto, Saarenpäänpuisto, 
Yl isaarenpuisto, Perinnepuisto

-30 000 € -30 000 € -30 000 €

92303 Vt 19 melusuojauksen 
parantaminen

Vanhan val lin korottaminen / meluseinän 
rakentaminen Ritakall io vanhojen vallien korottaminen

-80 000 € -50 000 €

92800 Mittaus- ja karttajärjestelmät Kehittäminen, perusparannus ja pohjakartan 
laajennus, paikkatietojärjestelmän 
kehittäminen

Kehittäminen, perusparannus ja 
pohjakartan laajennus, 
paikkatietojärjestelmän kehittäminen

Kehittäminen, perusparannus ja 
pohjakartan laajennus, 
paikkatietojärjestelmän kehittäminen

-40 000 € -40 000 € -40 000 €
92100 Puistot ja yleiset alueet

Asuntoalueiden uusien puistojen 
ennakkotyöt 0 €, Ilkanalueen puisto 30 000 €,  
Marielundin puistoalueet 25 000 €, 

Paukun alueen rantareitti 250 
asuntoalueiden uusien puistojen 
ennakkotyöt, Kaaranpuisto 30 000, 
Peikkopuron puistot (tarkentuu) Tarkentuu myöhemmin

-55 000 € -280 000 €

92307 Pyhälahden aukio ja 
Laurilanpuisto

Keskustan kehittäminen Laurilanpuiston 
alkupään laatoitus aukioksi 

Kauppakadun aukion lopputyöt 
(tarkentuu)

-50 000 €

92600 Yleiskaavoitus
-50 000 € -50 000 € -50 000 €

92701 Alueiden kehittäminen
maaperätutkimukset, johtojen si irrot, 
tonttien kunnostus, mainostaulut

maaperätutkimukset, johtojen siirrot, 
tonttien kunnostus, mainostaulut

maaperätutkimukset, johtojen si irrot, 
tonttien kunnostus, mainostaulut

-45 000 € -45 000 € -45 000 €
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Tili Kpaikka Talous 2022 2023 2024 Yhteensä

Vesihuoltolaitos

1145 96705 Pumppaamojen saneeraus menot -180 -20 -20 -220
KOP Jvp:n saneeraus

1145 96200 Vesijohtoverkoston saneeraus menot -300 -300 -300 -900
Teoll isuustie, Yrittäjäntie + Työpajantie

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

1145 96705 Kaukovalvonnan uusiminen, viemäri menot -10 -15 -15 -40

1145 96108 Kaukovalvonnan täydennysrakentaminen, vesi menot -10 -15 -15 -40

1145 96108 Paineenkorotuspumppaamot menot -10 -10 -10 -30
Uusiminen ja l isääminen

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

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

1145 96300 Uudet asunto-, teollisuus- yms. alueet, vesi ja viemäri menot -100 -240 -200 -540
Alangonväylä 50, Marielund (Kauppilantie) 50

Peikkopuro III JA Jouttikall io I-OSA menot -240 -240
1145 96670 Haja-asutusalueen viemäröintihankkeet menot -150 -100 -50 -300

Toiminta-alueen viemäröintikohteet  50, ki inteistökohtaiset järjestelmät 100

1145 96654 Haja-asutusalueen viemäröintikohteet menot -100 -100 -100 -300
Toiminta-alueen l i ittymiset

Vesihuoltolaitos yhteensä menot -1250 -950 -860 -3060
tulot 0
netto -1250 -950 -860 -3060

Tekninen lautakunta, vesihuoltolaitos

KOHDE 2022 2023 2024
96705 Pumppaanojen saneeraus Saneeraukset Saneeraukset Saneeraukset

KOP Jvp:n saneeraus    -180 000 -20 000 € -20 000 €
96200 Vesijohtoverkon saneeraus Teoll isuustie 700 m 220, 

Yrittäjäntie+Työpajantie 230 m 150
Vesipalontie 300 m + Malmivaarantie 100 
m + Kurjenpolku 100 m

Nikkarintie 300 m , Poutuntie  

-300 000 € -300 000 € -300 000 €
96600 Viemäriverkoston saneeraus

-50 000 € -50 000 € -50 000 €
96705 Kaukovalvonnan uusiminen JV

-10 000 € -15 000 € -15 000 €
96108 Kaukovalvonnan täydentäminen, 
VJ

-10 000 € -15 000 € -15 000 €
96108 Paineenkorotuspumppaamot Uusiminen ja lisääminen Uusiminen ja lisääminen Uusiminen ja lisääminen

-10 000 € -10 000 € -10 000 €
96101/69501 Täydennysrakentaminen Vesi ja viemäri Vesi  ja viemäri Vesi ja viemäri

-100 000 € -100 000 € -100 000 €
96151/96682 Uudet asunto-, teollisuus- 
ym alueet vesi ja viemäri

Alangonväylä 50, Marielund/ 
Kauppi lantie  50

Jouttikall ion  yritysalue  150, Peikkopuro 
III 90  

Peikkopuro IV 200 

-100 000 € -240 000 € -200 000 €
96670 Haja-asutusalueen 
viemäröintikohteet

Toiminta-alueen viemäröintikohteet 50, 
ki inteistökohtaiset järjestelmät 100

Toiminta-alueen viemäröintikohteet 50, 
kiinteistökohtaiset järjestelmät 50

Toiminta-alueen 
viemäröintikohteet 50

-150 000 € -100 000 € -50 000 €

96654 Haja-asutusalueen 
viemäröintikohteet Toiminta-alueen l i ittymiset Toiminta-alueen l iittymiset Toiminta-alueen liittymiset

-100 000 € -100 000 € -100 000 €
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Tili Kpaikka Talous 2022 2023 2024 Yhteensä

Kalusto
Tekninen lautakunta

1164 98107 Maankäyttö- ja kiinteistöosasto menot -30 -10 -10 -50
Mittauskalusto+pakettiauto

1164 98108 Rakentaminen- ja tilapalvelu menot -10 -10
Erikoiskalustoa

1165 98102 Viheraluepalvelut ja ulkoliikunta-alueet menot -25 -35 -65 -125
Kahmarikärry 0+35, Avant lisäosa 10
(Jääkone 2023 leasing tarkentuu, latukone 2023 tarkentuu, jäähallin kaukalo 2023 tarkentuu) moottorikelkka 15, traktori 0+0+65

98105 Vesihuoltolaitos menot -10 -10 -20

1178 98106 Liikennealueet menot -25 -10 -10 -45
Hiekoitin, erikoiskalustoa

1178 98110 VSS - valmiuskalusto menot -20 -10 -10 -40

1178 98112 Siivouskalusto menot -15 -10 -10 -35

1178 98113 Keittiökalusto menot -25 -30 -30 -85
Päiväkoti ja Hopearinne

1178 98100 Työkalujen päivitys menot -10 -10 -10 -30

Kalusto / Tekninen lautakunta yhteensä menot -160 -125 -155 -440
tulot
netto -160 -125 -155 -440

Tili Kpaikka Talous 2022 2023 2024 Yhteensä

Kalusto
Perusturvalautakunta

97501 Sosiaalipalvelut menot 0
ICT-leite- ja ohjelmistohankinnat 10

1167 97502 Terveyspalvelut menot -100 -100
Hälytysjärjestelmän uusiminen 10

EKG-laitteiden uusiminen 20

ICT-leite- ja ohjelmistohankinnat 18

Muu kalusto 28

Ikäinmisten palvelut
ICT-laite- ja ohjelmistopalvelut 14

Kalusto / Perusturvalautakunta yhteensä menot -100 0 0 -100
tulot 0
netto -100 0 -100
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Tili Kpaikka Talous 2022 2023 2024 Yhteensä

Kalusto
Sivistyslautakunta

1178 97012 Hallinto menot -10 -10 -10 -30
kalusteet 

1172 97003 Alakoulut menot -40 -95 -45 -180
Dig.oppimisympäristö  Oppimisympäristöt 

1178 97004 Keskuskoulu menot -10 -10 -10 -30
MiniMoven

Ritavuoren päiväkoti menot 0 -275 -20 -295
Kalustohankinnat

1172 97016 Liuhtarin koulu menot -40 -20 0 -60
opetusväline, TVT- ja kalustohankinnat

1178 97001 Yläkoulu menot -85 -50 -40 -175
oppilaskaapit, oppimisympäristöt, dig.oppimisympäristöt (cromebook)

1178 97002 Lukio menot -20 -14 -10 -44
opetusvälineet, opiskelukirjaston täydennys, kalusto/TVT

1178 97101 Kansalaisopisto menot -13 -22 -22 -57
taito- ja taideaineiden kalusto- ja laitehankinnat, kalusto- ja laitehankinnat taiteen perusopetus kuvataiteen ja musiikin mediatyöpajaan

1178 97008 Kulttuuritoimi menot -30 -25 -10 -65
Patruunatehtaan museon näyttelyuudistuskalusteet/TVT-laitteet

1178 97007 Musiikkiopisto menot -13 -17 -39 -69
soitin ja laitehankinnat, TVT-laitehankinnat, flyykel i

1178 97005 Kirjasto menot -10 -90 -90 -190

tulot 60 60
1178 97052 Nuorisotoimi menot -10 -10 0 -20

Kalusto- ja laitehankinnat, TVT

1178 97051 Varhaiskasvatus menot -15 -20 -40 -75
Kaluston uusiminen päiväkoteihin ja ryhmiksiin, digi/kirjauspuhelimet päiväkodit/ryhmikset/pph

1178 97050 Liikuntatoimi menot -25 -25 -10 -60
Korkeushyppypatjat, urheiluväl ineistö-, kalusto- ja laitehankinnat

Kalusto / Sivistyslautakunta yhteensä menot -321 -683 -346 -1350
tulot 0 60 60
netto -321 -623 -346 -1290

Omatoimikirjastosysteemi 10, 2023-2024 Kirjasto/monitoimiauto (yhteinen Alajärven 
kanssa) 0+90+90 (valtionapu 60 000 € ehtona)
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INVESTOINNIT KAIKKI YHTEENSÄ

Talous 2022 2023 2024 Yhteensä
Kaupunginhallitus, kiinteä omaisuus menot -1490 -1390 -1390 -4270

tulot 1405 1300 1300 4005
netto -85 -90 -90 -265

Kalusto / Kaupunginhallitus / irtain omaisuus yhteensä menot -270 -230 -30 -530
tulot 0 0 0 0
netto -270 -230 -30 -530

Kaupunginhallitus yhteensä menot -1760 -1620 -1420 -4800
tulot 1405 1300 1300 4005
netto -355 -320 -120 -795

Rakennusinvestoinnit yhteensä menot -4210 -9457 -6 140 -19807
tulot 0 1230 50 1280
netto -4210 -8227 -6090 -18527

Liikenneväylät yhteensä menot -2244 -1825 -1385 -5354
tulot 0
netto -2244 -1825 -1385 -5354

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä menot -600 -960 -613 -2173
tulot 225 0 0 225
netto -375 -960 -613 -1948

Vesihuoltolaitos yhteensä menot -1250 -950 -860 -3060
tulot 0
netto -1250 -950 -860 -3060

Kalusto / Tekninen lautakunta menot -160 -125 -155 -440
tulot
netto -160 -125 -155 -440

Tekninen lautakunta yhteensä menot -8464 -13317 -9153 -30934
tulot 225 1230 50 1505
netto -8239 -12087 -9103 -29429

Kalusto / Ympäristölautakunta yhteensä menot
tulot
netto

Kalusto / Sivistyslautakunta yhteensä menot -321 -683 -346 -1350
tulot 0 60 60
netto -321 -623 -346 -1290

Kalusto / Perusturvalautakunta yhteensä menot -100 0 0 -100
tulot 0
netto -100 0 -100

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ menot -10645 -15620 -10919 -37184
tulot 1630 2590 1350 5570
netto -9015 -13030 -9569 -31614


