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1 Tarkastustoimi ja arvioinnin toteutus

Tarkastuslautakunta  on  nykyisellä  kokoonpanol-
laan kokoontunut vuoden 2021 aikana 10 kertaa ja
vuoden 2022 alussa 4 kertaa. Tehtävänsä toteutta-
miseksi  lautakunta  tutustunut  asiakirjoihin  sekä
kuullut viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kirjal-
lisesti ja suullisesti.

Tilikauden  2021  arvioinnissa  tarkastuslautakunta
on kiinnittänyt  erityistä  huomiota kaupungin hal-
lintoon, konserniin, investointeihin ja hankintoihin.
Niiden lisäksi on perehdytty myös hallintokeskus-
ten toimintoihin. Arvioinnin materiaali on hankittu
tapaamalla ja haastattelemalla viranhaltijoita ja tu-
tustumalla asiakirjoihin.

Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely

Kuntalain  121§:n  mukaan  tarkastuslautakunnan
tehtävät ovat:

1. Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon
ja talouden tarkastusta koskevat asiat

2.  Arvioida,  ovatko  valtuuston  asettamat  ta-
voitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutu-
neet  sekä  arvioida,  onko  toiminta  järjestetty
tarkoituksen mukaisella tavalla

3.  Arvioida talouden tasapainotuksen toteutu-
mista  tilikaudella  sekä  arvioida  ohjeistuksen
riittävyyttä jos kunnan taseessa on kattamaton-
ta alijäämää

4. Huolehtia kunnan ja kuntakonsernin tarkas-
tuksen yhteensovittamisesta

5.  Valvoa  sidonnaisuusilmoitusten  noudatta-
mista ja tiedottaa niistä valtuustolle

6. Valmistella kaupunginhallitukselle esitys teh-
täviään koskeviksi hallintosäännön määräyksik-
si sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarviok-
si.

Tarkastuslautakunnan  kokoonpano  1.8.2021  al-
kaen (kaupunginvaltuuston päätökset Kv 2.8.2021
§7,  Kv 13.9.2021 §8 ja Kv 13.12.2021 §26):

Jäsen Varajäsen
Tero Juupajärvi, pj (-13.12.21)

Markku Keskikallio, pj (14.12.21–)

Mika Raninen 
(13.9.2021-)

Hanna Peräaho, varapj Riitta Panula
Jukka Tauriainen Reijo Rajala
Kari Nirha Henrik Seppä-Lassila
Nina Aila Elina Espinal

Tarkastuslautakunta on kuullut eri hallintokuntien
edustajia niissä asioissa, joiden esilletulo on edel-
lyttänyt kuulemista. Samalla lautakunta on saanut
tietoa  keskeneräisistä  hankkeista,  puutteista,  eri
toimintojen tämänhetkisestä  tilasta ja tulevaisuu-
den näkymistä.

Lautakunta on kuullut tilikauden 2021 hallintoa ja
taloudenhoitoa  koskien  viranhaltijoita  ja  luotta-
mushenkilöitä seuraavasti:

Pvm Kuultava

18.1.21 Vammaisneuvoston  puheenjohtaja  Pia
Lehto

11.2.21 Perusturvajohtaja Haapala Terhi, Perustur-
valautakunnan puheenjohtaja Latva-Rasku
Eeva-Maria,  Sosiaalipalvelujohtaja  Lammi-
nen  Johanna,  Johtava  sosiaalityöntekijä
Hameed  Pia,  Sosiaaliohjaaja  Martikkala
Neea

22.3.21 Talouspäällikkö Marjamäki Anne

23.4.21 Kaupunginjohtaja Kankare Satu, Yli-Kuivila
Milla

22.11.21 Kaupunginjohtaja  Kankare  Satu,  kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen

16.12.21 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Anneli Jäätteenmäki

29.3.22 Kaupunginjohtaja Kankare Satu

27.4.22 Kaupunginjohtaja Kankare Satu
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Lautakunnan jäsenet ovat  perehtyneet tarkastus-
tointa sekä kunnan toimintoja koskevaan lainsää-
däntöön,  kunnan  hallintosääntöön  ja  muihin  oh-
jeistoihin. 

Tarkastuslautakunta  on  huomioinut  työskentelys-
sään seuraavat esteellisyydet:

Hanna Peräaho: sivistyslautakunnan jäsen
Tero Juupajärvi: sivistyslautakunnan jäsen
Markku Keskikallio: ympäristölautakunnan va-

rapuheenjohtaja, keskusvaalilautakunnan jäsen
Nina Aila:  Lapuan Energia oy:n hallituksen jä-

sen
Kari Nirha: Lappavesi oy:n hallituksen jäsen

Tarkastuslautakunnan merkitys

Tarkastuslautakunta toimii suoraan kaupunginval-
tuuston alaisena ja toimittaa tehtävänannon mu-
kaisesti valtuustolle arvioita  siitä,  ovatko valtuus-
ton kunnan toiminnalle asettamat tavoitteet toteu-
tuneet.  Lautakunta  seuraa  erityisesti  poikkeamia
annetuista ohjeista ja tavoitteista, pyytää eri hallin-
tokunnilta selvityksiä poikkeamien syistä, esittäen
valtuustolle  saamansa  selvityksen  realistisuuden,
sekä  tarvittaessa  esittää  näkemyksensä  saatujen
selvitysten  relevanssista  suhteessa  kaupunginval-
tuuston asettamiin tavoitteisiin.

Tarkastuslautakunta  seuraa  kaupunginhallinnon
toimintaa valtuuston hyväksymän kuntastrategian
ja talousarvion näkökulmasta. Lapualla uuden kun-
talain mukainen strategia valmistui 2018. 

Lautakunnan on puututtava arviointikertomukses-
saan  kunnan  talouden  tasapainottamiseen,  jos
kunnan talous tai sitä koskevat suunnitelmat ovat

alijäämäisiä. Erityinen paino asetetaan tasapainot-
tamistoimenpiteiden  realistisuudelle  ja  riittävyy-
delle.

Tarkastuslautakunta seuraa antamiensa toimenpi-
de-ehdotusten  toteutumista  käytännössä,  ja  val-
voo,  että  valtuuston  hyväksymät  toimenpiteet  ja
muutokset toiminnassa ja strategiassa tulevat täy-
tetyiksi.

2 Strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen

Lapuan  kaupungin  visio  on  olla  kasvava,  elinvoi-
mainen ja hyvinvoiva. Strategian neljä keskeisintä
tavoitetta ovat hyvinvointi, väestönkasvu, työpaik-
kaomavaraisuus ja talouden tasapaino.

Taulukko 1. Strategian tavoitteet ja seurantamitta-
rit.

Tavoite Mittari

Hyvinvointi asukastyytyväisyys
henkilöstötyytyväisyys,
yrittäjätyytyväisyys
(Yrittäjien  kuntabaro-

metri)

Väestönkasvu väestönkasvu-%,
nettomuuttovoitto-%

Talouden tasapaino tilikauden tulos ≥ 0,

velka/asukas  alle  kun-
tien keskiarvon,

pitkän  aikavälin  inves-
toinnit = poistot

Työpaikkaomavaraisuus Työpaikkojen kasvu
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Hyvinvointi

Edellinen asukastyytyväisyyskysely on tehty vuon-
na 2018. Vuonna 2020 Lapua oli mukana Kuntalii-
ton kuntalaistutkimuksessa.

Kuntaliiton  tutkimukseen  osallistuminen  on  ollut
kustannustehokasta,  mutta sen tulokset  eivät ole
vertailukelpoisia vuoden 2018 asukastyytyväisyys-
kyselyn kanssa. 

Kuntalaistutkimuksen  mukaan  lapualaisten  palve-
lutyytyväisyys  oli  4,4  asteikolla  1–5  ja  yleisarvio
kaikkineen palvelujen saavutettavuudesta oli 3,99
samalla  asteikolla.   Palvelutyytyväisyyden  osalta
Lapua oli jaetulla ensimmäisellä ja saavutettavuu-
den osalta toiseksi paras tutkituista kunnista.

Henkilöstön työtyytyväisyys on ollut useissa kyse-
lyissä varsin hyvä, joskin kehitettävääkin on löyty-
nyt. Aihetta on käsitelty tarkemmin luvussa 3 hen-
kilöstöasioiden yhteydessä sivulla 7.

Vuoden 2020 yrittäjien kuntabarometrissa Lapuan
elinkeinopolitiikalle  antama  arvosana  oli  2,98/5.
Keväällä 2022 tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa
pisteluku kohosi 3,29:ään. Lapua kipusikin hyvin lä-
helle maakunnan keskiarvoa. 

Väestönkasvu

Kaupungin  tavoitteena  on  kasvattaa  väkilukuaan.
Tarkasteluvuoden  tilastot  (ennakko)  osoittavat,
että  vaikka  nettomuuttovoitto oli  46  henkeä tar-
kasteluvuonna,  alhainen  syntyvyys  ja  korkeahko
kuolleisuus käänsivät kuntamme kokonaiskasvulu-
vut vielä negatiivisiksi 13 hengen verran. Kaupun-
gissa oli vuoden vaihteessa 14 208 asukasta.

Lapuan, kuten monen muunkin suomalaisen kun-
nan  ongelma  on  väestörakenteen  muutos,  jossa
ikääntyneiden asukkaiden osuus väestöstä kasvaa.
Vuonna  2021  yli  65-vuotiaiden  osuus  väestöstä
kasvoi yhtä suureksi kuin 45–64-vuotiaiden osuus.
Huomionarvoista  väestörakenteen  kehityksessä
25–44-vuotiaiden työikäisten suhteellisen osuuden
pieneneminen.  Koko  maan  kuvaajassa  heidän
osuutensa  on  ollut  lievässä  kasvussa  vuodesta
2013 alkaen. 

Lapuan kaupunki on pyrkinyt palvelujen kehittämi-
sellä, markkinoinnin lisäämisellä sekä kaavoituksel-
la ja asuntotarjonnalla lisäämään kaupungin hou-
kuttelevuutta  asuinpaikkana.  Tällä  on  pyritty  ni-
menomaan väestön kasvuun ja samalla ikäraken-
teen  kehittämiseen.  Toimet  eivät  ainakaan  vielä
2021  riittäneet  väestön  merkittävään  kasvuun,
mutta  vaikuttivat  kuitenkin  positiiviseen  netto-
muuttoon.

Työpaikkaomavaraisuus

Uusimman  Tilastokeskuksen  tilastoiman  tiedon
mukaan vuonna 2019 Lapuan työpaikkaomavarai-
suus  heikkeni Tilastokeskuksen  mukaan  1,6  pro-
senttiyksiköllä  79,5 prosenttiin.  Etelä-Pohjanmaan
maakunnassa  omavaraisuus  oli  miltei  sama  kuin
edellisvuonna: 97,9 prosenttia. Vuosittaisesta vaih-
telusta huolimatta Lapuan työpaikkaomavaraisuu-
den trendi on ollut aleneva 1990-luvulta alkaen. 

Lapua on panostanut  erityisesti  työpaikkaomava-
raisuuden  lisäämiseen.  Kaupungin  perustehtäviä
on  mahdollistaa  ja  luoda  kilpailukykyiset  olosuh-
teet, jotta yrityksillä olisi luontevat mahdollisuudet
sijoittua kaupunkiimme. Yritykset ja yrittäjyys ovat
olemassaolomme ehto sekä edellytys kaikelle hy-
vinvoinnille.  Tarkasteluvuoden  aikana  kaupungin
elinkeinotoimi,  ja  Invest  Lapua  oy  ovat  tehneet
runsaat  1200  yhteydenottoja  yritysasiakkaisiin
edistääkseen yritystoimintamme lisääntymistä, uu-
den  yritystoiminnan  syntymistä  ja  sijoittumista
kaupunkiimme.  Lapualla on jo runsaat 1000 yritys-
tä, ja vaikka tarkasteluvuoden aikana 57 yritystä lo-
petti toimintansa, 56 uutta yritystä aloitti toimin-
tansa.

Talouden tasapaino

Talouden  kehitystä  tarkastellaan  jäljempänä  kau-
pungin taloudellisen aseman arvioinnin yhteydes-
sä.

Muuta

Strategisten  tavoitteiden  toteutumista  on  tarkas-
teltu  mahdollisuuksien  mukaan  myös  jäljempänä
toimialueiden arvioinneissa.
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3 Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toimialueiden tavoitteiden toteutumista on peilattu talousarviokirjauksiin ja strategisiin tavoitteisiin.

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja konser-
niohje on hyväksytty 2018. Kaupungin tuleekin joh-
taa  yhtiöitä  ja  asettaa  niille  talousarviotavoitteet
mainittujen ohjeiden mukaisesti. 

Tilikauden aikana konserniyhtiöt ovat pääsääntöi-
sesti toimineet annettujen ohjeiden mukaisesti ja
toimittaneet  pyydetyt  asiakirjat  konsernijohdolle.
Konsernitilinpäätöksen mukaan konsernin toimin-
takate on jäänyt 78.122 euroa alijäämäiseksi. 

Tilivuoden aikana tapahtui joitain muutoksia kon-
serniyhtiöissä. Kaupunki on ostanut Lapuan Jäähal-
li oy:n melkein koko osakekannan niin, että omis-
tusosuus  vuoden  2021  lopussa  oli  lähes  98  pro-
senttia. Kaupunki on hankkinut myös Thermopolis
Oy:n osakkeita ylimääräisessä osakeannissa, jolloin
kaupungin osuus kohosi liki 80 prosenttiin ja kau-
punkikonsernin omistusosuus 97 prosenttiin. Asun-
to  oy  Nahkurinkatu  9  on  sulautettu  Kotiasunnot
oy:öön.

Kaupungin konserniohjaus on kehittynyt viimeisten
neljän  vuoden  aikana  merkittävästi.  Kaupunki
käyttää  tytäryhteisöissään  omistusosuuden  mu-
kaista  ohjausvaltaa.  Konsernin  talouskehitykseen
onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä kau-

punkikonsernin  velat  ja  vastuut  ovat  suunnilleen
yhtä suuret kuin emokaupungilla. Lisäksi niin sano-
tussa kriisikuntamenettelyssä seurattavat talouden
tunnusluvut kuvaavat koko konsernin tulosta. Kau-
punkistrategialla, talousarviotavoitteiden asettami-
sella  ja  tytäryhteisöjen  hallitustyöskentelyllä  on
suuri painoarvo myös konsernin kehittymisen nä-
kökulmasta.

Konsernijohto on seurannut saamiensa raporttien
avulla konserniyhtiöiden toiminnan tuloksellisuut-
ta.  Konsernin  toimintakertomuksesta  ei  käy  suo-
raan ilmi, miten etupainotteista konserniyhtiöihin
sovellettava  riskienhallinta  ja  riskianalyysit  ovat
käytännössä.

Tarkastuslautakunta  katsoo,  että  konsernijoh-
don on vastaisuudessakin huolehdittava siitä, että
konserniyhteisöjen johdon kanssa käydään vuosi-
suunnitelmat ja pitkän ajan tavoitteet läpi ennak-
koon ja että konserniyhteisöt toiminnassaan nou-
dattavat  kaupungin  niille  asettamia  tavoitteita.
Muuttuneen maailmantilanteen vuoksi  raportoin-
tia olisi syytä tihentää. 

Yleishallinto

Eräs hallinnon tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa
kuntalaisille palveluita taloudellisesti ja tehokkaas-
ti.  

Riskienhallinta

Tarkastuslautakunta  ehdotti  edellisellä  valtuusto-
kaudella  oman  reviisorin  palkkaamista.  Valtuusto
päätti,  että  tarkastuksen  tehostaminen  toteute-
taan oman organisaation toimesta sisäistä valvon-
taa  parantamalla.  Riskitekijöitä  onkin  hallinnossa

arvioitu henkilöstöä kouluttamalla sekä talousseu-
rantaa ja dokumentointia tehostamalla.

Talouden riskitekijöistä on laadittu selvitys. Tekijät
on luokiteltu syyt, seuraukset ja todennäköisyydet
silmällä pitäen. Saadun selvityksen perusteella lau-
takunta katsoo, että hallinto on tässä asiassa toimi-
nut erinomaisesti laatimalla konkreettisen ja katta-
van kokonaisriskiarvion sekä ottamalla  se asiaan-
kuuluvasti käyttöön.

Sisäinen valvonta
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Sisäinen valvonta liittyy olennaisena osana riskien
hallintaan.  Sisäistä valvontaa on kehitetty tarkas-
teluvuonna aiemmin laaditun ohjelman mukaises-
ti. Valvonnan toteuttamiseen ovat keskeiset hallin-
non virkahenkilöt  osallistuneet  kiitettävästi.   Val-
vontaa  on erityisesti  tehostettu  maksuliikennettä
tarkastamalla,  palkkionmaksuprosesseja  seuraa-
malla sekä tehtyjen hankintojen prosesseja tarkas-
tamalla.  Tarkastuksissa  on  tullut  esiin  joitakin
puutteita,  jossakin  määrin  osaamattomuutta,  joi-
hin on kiinnitetty huomiota tarpeellisilta osin ja ke-
hittämiskohteista on erikseen sovittu asianosaisten
kanssa.  

Hallintopalveluissa on otettu käyttöön uusi asian-
hallintajärjestelmä,  mikä  olennaisesti  parantaa
keskushallinnon  asiakirjaturvallisuutta.  Keskushal-
lintoa kiusasi tarkasteluvuonna runsas henkilöiden
vaihtuvuus.  Töistä  on hankalasta  vuodesta  huoli-
matta selvitty hyvin.

Henkilöstö

Kaupungin ehdottomasti tärkein resurssi on henki-
lökunta. Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2021
lopussa 1029 henkilöä, joista vakinaisia 805. Henki-
lömäärä kasvoi 19 vakinaisella henkilöllä, mistä val-
taosa  johtuu  Saarenpää-kodin  siirtymisestä  kau-
pungin hallintaan. Kaikkiaan henkilöstökulut olivat
3,4 miljoonaa euroa, eli 7,7 prosenttia suuremmat
kuin edellisvuotena. Kasvuun vaikuttivat henkilös-
tön  määrän  lisääntymisen  ohella  myös  virka-  ja
työehtosopimusten  mukaiset  korotukset  ja  eräät
muut seikat.

Henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu. Hyvin-
voinnin  kehittämisessä  on  parannettu  tiedonkul-
kua, otettu käyttöön liikunta- ja kulttuurietu, laa-
dittu  ohjeet  epäasialliseen  käytökseen  puuttumi-
seen  ja  esimiestyöskentelyyn  on  panostettu.  Esi-
miestyön  tueksi  on  aloitettu  KEVA:n  rahoittama
Työelämän osaamismerkit -hanke. 

Tarkastuslautakunta suosittaa edelleen jatkamaan
henkilöstön hyvinvointiin  tähtääviä  toimia.  Erityi-
sesti tulee kiinnittää huomiota aloihin, joilla koro-

navuosina on ollut suurin paine. Joka tapauksessa
on  panostettava  hyvään  ja  motivoivaan  johtami-
seen,  oikeudenmukaisiin  työsopimuksiin,  tarkoi-
tuksenmukaiseen resursointiin sekä työyhteisön il-
mapiiriin ja työntekijöiden ammattitaidon ylläpitä-
miseen ja kehittämiseen.

Taloushallinto

Talouden seurantaa on niin  ikään kehitetty.  Kau-
punginhallitus  saa  talousraportin  kerran  kuukau-
dessa, ja valtuusto kolmannesvuosittain. Talouden-
pidossa oikea-aikainen ja oikein laadittu raportointi
palvelee kaupungin toimintoja parhaiten. 

Tarkastuslautakunta toteaa,  että sekä kaupungin-
johtajan  ja  talouspäällikön  luotsaama  talousseu-
rannan kehittäminen on tuottanut tulosta ja paran-
tanut  talouden  seurantaa  ja  ennakoitavuutta.
Tämä osaltaan varmistaa sen,  että voidaan pitää
kiinni sovituista menokehyksistä ja voidaan oikea-
aikaisesti puuttua mahdollisiin poikkeamiin ja nii-
den syihin. Kaupungin hallinto on melko vaikeasta
ja yllätyksellisestä vuodesta huolimatta selviytynyt
tehtävistään hyvin.

Valmiussuunnittelu ja varautuminen

Suunnitelmallinen varautuminen erilaisiin häiriöti-
lanteisiin  on  kaupungin  toimintojen  jatkuvuuden
kannalta keskeinen. Vuoden 2021 keväällä valmis-
tui ja hyväksyttiin kaupungin valmiussuunnitelman
yleisen osan päivitys. Kuntalaisille suunnattu ”Häi-
riötilanteisiin varautuminen” -sivusto lanseerattiin
samassa yhteydessä. 

Tarkastuslautakunta on viime vuosina useaan ot-
teeseen kiinnittänyt huomiota valmiussuunnittelun
ajantasaistamiseen. Nykyinen malli, jossa kaupun-
ginjohtaja vastaa suunnittelusta, on osoittautunut
toimivaksi. Lautakunta katsoo, että varsinkin nykyi-
sessä maailmanpoliittisessa tilanteessa kaupungin
viranhaltijoiden on edelleen panostettava vahvasti
valmiussuunnitelman  jatkuvaan  kehittämiseen  ja
henkilöstön  perehdyttämiseen  poikkeustilanteissa
toimimiseen sekä resursoitava nämä toimenpiteet
riittävällä tavalla.
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Sivistyspalvelut

Vuoden 2021 toimintaa sivistystoimen alalla leima-
sivat edelleen koronapandemian aiheuttamat toi-
menpiteet.  Pandemia  aiheutti  mm.  henkilöstön
poissaoloja,  tilaisuuksien  perumisina,  hankkeiden
toteuttamisen vaikeuksina sekä oppilaiden ja opis-
kelijoiden lisääntyneenä pahoinvointina. 

Palveluiden järjestämistä  on kehitetty viestinnän,
hyvinvoinnin  ja  turvallisuuden  osa-alueilla.  Myös
talousarviotavoitteiden toetutumisen seurantaa on
kehitetty  kuukausittain  tapahtuvaksi.  Talousar-
vioon kirjatut tavoitteet olivat selkeitä ja mitatta-
via.

Päätöksenteko sivistystoimessa koskettaa monella
tavalla  lasten  ja  nuorten elämänpiiriä.  Tasekirjan
mukaan päätökset on tehty säännösten mukaises-
ti. Joistakin päätöksistä on myös valitettu ja sivis-
tyslautakunnassa on käsitelty oikaisupyyntöjä.  

Tarkastuslautakunta katsoo,  että erityisesti si-
vistystoimen  päätöksenteossa  sekä  toimintojen
järjestämisessä on tärkeää kiinnittää huomiota las-
ten  kasvun  ja  kehittymisen  turvaamiseen.  Lauta-
kunta kysyy, millä tavoin tähän on kiinnitetty huo-
miota. 

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuspalveluissa on otettu käyttöön uusi
toiminnanohjausjärjestelmä  sekä  otettu  täysipai-
noisesti käyttöön aluemalliin  perustuva johtamis-
järjestelmä. Palveluiden kysyntä oli  edelleen kas-
vussa,  minkä  vuoksi  lisäryhmiä perustettiin  myös
entisen Hautasen koulun tiloihin. 

Tarkastuslautakunta toteaa,  että varhaiskasvatuk-
sen tarjonnan joustavuus kysynnän mukaan on tär-
keää palvelujen turvaamiseksi ja toisaalta kustan-
nusten hillitsemiseksi. Lautakunta kysyy, miten pal-
velujen määrälliseen kysyntään on suunniteltu jat-
kossa vastattavan,  jos Ritavuoren päiväkodin val-
mistuttua suljetaan aiemmin käytössä olevia yksi-
köitä?

Perusopetus
Vuoden aikana koulutyön kehittämisessä keskityt-
tiin erityisesti monipuolisten oppimismahdollisuuk-
sien rakentamiseen sekä teknologian hyödyntämi-
seen  opetuksessa.  Oman panoksensa  vaati  myös

uusien koulujen mahdollisuuksien käyttöönotto ja
hyödyntäminen.

Valtakunnallistakin huomiota sai Lapuan toteutta-
ma  ilmaisten  harrastekerhojen  lanseeraaminen.
Toiminta on osa vuoden vaihteessa alkanutta val-
takunnallista kokeilua, jossa lasten ja nuorten toi-
vomat  harrastukset  tuodaan  koulupäivän  yhtey-
teen. Lapualla toteutettiin yli 130 erilaista harras-
tekerhoa, joihin osallistui lähes 800 kerholaista. 

Merkittävä  oppimisen  ja  koulunkäynnin  tukemi-
seen tähtäävä toimenpide oli 20 opettajan koulut-
taminen  neuropsykiatrisiksi  valmentajiksi.  Myös
muita oppilaiden erityisiin tarpeisiin vastaavia toi-
mia on tehty.

Tarkastuslautakunta pitää lasten harrastusker-
hojen  järjestämisen  ja  toisaalta  nepsy-valmenta-
jien  kouluttamisen  ja  erityisopetukseen  panosta-
mista ensiarvoisen tärkeinä toimenpiteinä.  Lauta-
kunta  pyytää  selvitystä,  miten  erityisiä  tarpeita
omaavien  lasten  palveluita  on  tarkoitus  jatkossa
kehittää sekä siitä, millä tavalla 2021 tehdyt toimet
(mm. harrastuskerhot ja nepsy-koulutus) ovat edis-
täneet lasten ja nuorten hyvinvointia.

Lukio
Lukion  opiskelijamäärä  jatkoi  uudisrakennuksen
valmistumisen jälkeistä kasvuaan. 44 prosenttia la-
pualaisista yhdeksännen luokan päättäneistä nuo-
rista  aloitti  opintonsa  kotipaikkakunnan  lukiossa
vuonna  2021.  Osuus  oli  hieman  pienempi  kuin
edellisvuotena ja jäi alle tavoitteena olleen 50 pro-
sentin. Muilta osin talousarviotavoitteet toteutui-
vat.

Kansalaisopisto

Tarkastuslautakunta pyysi sivistystoimelta selvityk-
sen kansalaisopiston tilinpäätöstoteumaan liittyen
sekä siitä, kuinka suuri osa opetustunneista ja opis-
kelijoista  tuli  Suomen  malli  -harrastuskerhojen
kautta. Alla olevan taulukon mukaan hankekerho-
jen osuus on noin 8 prosenttia tunneista ja 23 pro-
senttia opiskelijoista ja 12 prosenttia koko osallis-
tujamäärästä. 

Kouluterveyskyselyn tulokset
”Maailmasta pitää tulla kiltimpi ja ystävällisempi.
Me ei muuten jakseta”, siteerattiin radio-ohjelmas-
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sa  1 suomalaisen nuoren vastausta Unicefin kyse-
lyyn onnellisuudesta ja hyvinvoinnista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  toteuttaa koulu-
terveyskyselyn kahden vuoden välein. Sen tavoit-
teena  on  THL:n  mukaan  tuottaa  monipuolista  ja
luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seuranta-
tietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista,
terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osalli-
suudesta sekä avun saamisesta  ja palvelujen tar-
peisiin vastaavuudesta. Kysely tehdään perusope-
tuksen 4. ja 5. vuosiluokkien sekä 8. ja 9. vuosiluok-
kien oppilaille sekä lukion ja ammatillisten koulu-
jen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille. Tässä arvioin-
nissa  on  verrattu  Lapuan  oppilaitosten  vuosien
2019 ja 2021 tuloksia.

Perusopetuksen 4.  ja  5.  luokkien  oppilaiden vas-
taukset kertovat, että vuonna 2019 elämäänsä tyy-
tyväisiä oli noin 94 prosenttia vastaajista, kun taas
2021 osuus oli pienentynyt 85,8 prosenttiin. Vuon-
na 2021 vastaajista selvästi suurempi osa koki ter-
veydentilansa  keskinkertaiseksi  tai  huonoksi  kuin
2019 kyselyyn vastanneista. Mielialaan liittyviä on-
gelmia koki  olevan 22 prosenttia vastaajista vuo-
den  2019  kyselytulosten  11  prosentin  asemesta.
Vähintään  kerran  viikossa  koulukiusatuksi  kokee
joutuneensa lähes joka kymmenes vastaaja aiem-
man seitsemän prosentin sijaan. Koulunkäynnistä
pitävien osuus on kuitenkin hiukan kasvanut.

Suomi on ollut maailman onnellisin maa monena
vuotena peräkkäin. Lasten ja nuorten onnellisuus-
kyselyissä  Suomi  ei  sijoitu  läheskään  yhtä  hyvin,
vaan tipahtaa jopa kärkikymmenikön ulkopuolelle.
Eräät asiantuntijat arvioivat, että suomalainen pär-
jäämisen  kulttuuri,  suorituspaineet  ja  monellakin
osa-alueella  lisääntynyt  epävarmuuden  ilmapiiri
ovat olleet keskeisiä tekijöitä pahoinvoinnin lisään-
tymiseen.

Lasten ja  nuorten pahoinvoinnista,  kiusaamisesta
tai muista ongelmista kertoo, että Lapualla on yhä
useampia nuoria, jotka jättävät osallistumatta kou-
luopetukseen.  Ongelmiin  on  pyritty  tarttumaan
koulupsykologin, -kuraattorin ja muiden ammatti-
osaajien toimin.

1 Onnelisten maa?  Jakso 9: Miksi lapset eivät ole
yhtä onnellisia kuin aikuiset? Toimittaja: Salme Un-
kuri, Tuottaja: Ville Alijoki. YLE 22.2.2022

Tarkastuslautakunta katsoo, että lasten ja nuor-
ten elämänpiiriä lähellä olevissa kaupungin toimin-
noissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota heidän
hyvinvointinsa edistämiseen sekä oppimismahdol-
lisuuksien  tukemiseen.  Lautakunta  pyytää  myös
selvitystä, mitä toimia hallinto on tehnyt keväällä
2021 tehdyn kiusaamiseen puuttumiseen liittyvän
valtuustoaloitteen suhteen.

Sivu 9 / 18



Perusturva

Vuonna 2021 korona aiheutti edelleen perusturva-
lautakunnan toiminnan ja talouden ennakoitavuu-
teen erityisiä haasteita. Valtuusto myönsi vuoden
2021  aikana  perusturvalautakunnalle  1.8  miljoo-
nan lisämäärärahan ja talousarvion arvioitiin ylitty-
vän 2.8 miljoonaa euroa. Loppuvuodesta valtiolta
saatu koronatuki (1.7. miljoonaa) oli paitsi  oikeu-
tettu  koronatestauksen  aiheuttaman  kulujen  li-
sääntymisen  vuoksi,  myös  riittävä  tasapainotta-
maan syntyneen terveyspalveluiden menojen ylit-
tymisen. 

Erikoissairaanhoidon  kuntaosuuksien  palautukset
tasapainottivat erikoissairaanhoidon ylityksiä. Vaik-
ka talousarvio kokonaisuutena hieman ylittyi,  pe-
rusturvalautakunta  selviytyi  talouden  hoidossa
haastavan  vuoden  aikana  hyvin.  Kokonaisuutena
perusturvan  toimintamenot  ylittivät  talousarvion
875 000 euroa, mikä on edellisten vuosien tasoa.
Perusturvan talousarviopoikkeamaa ei  ole  hyväk-
sytty valtuustossa 7.3.2022 mennessä.

Perusturvan eri palveluissa on toteutettu koronas-
ta  huolimatta myös rakenteellisia muutoksia  mm
pilotointien  avulla  ja  toteutettu  toiminnalle  ase-
tettuja  tavoitteita.  Tästä  esimerkkeinä  perhekes-
kustoiminta ja vastaavan psykiatrisen sairaanhoita-
jan  tehtävä  mielenterveyspalveluissa  sekä  henki-
löstöresurssien  lisääminen  vammaispalveluissa.
Näiden muutosten avulla on kehitetty moniamma-
tillista  ja  ennaltaehkäisevää  toimintaa,  joka  on
mahdollistanut matalan kynnyksen palvelut, joiden
avulla  on  pystytty  siirtämään  painopistettä  ras-
kaasta kevyempään palveluun. 

Tarkastuslautakunta  huomauttaa  talousarviopoik-
keamien  käsittelystä.  Talouden  toteutumista  on
seurattava jatkuvasti, poikkeamia on pyrittävä en-
nakoimaan ja tuomaan ne hyväksyttäviksi valtuus-
toon ajoissa. 

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluissa on otettu käyttöön uusi asiakas-
tietojärjestelmä  SosiaaliEffica.  Uuteen  järjestel-
mään siirtyminen on ollut työntekijöille haastavaa
toteuttaa omien töiden ohella, mutta asiakastiedot
on saatu sinne siirrettyä.

Perhetyössä  matalan  kynnyksen  perhetyö  on  va-
kiintunut käytännöksi. Vanhemmille on tarjottu tu-

kea  kasvatus-  ja  arjenhallintakysymyksiin  ja  he
ovat  voineet  ottaa  jonottamatta  yhteyttä  perhe-
työntekijään. Asiakkaita on ohjautunut tuen piiriin
myös varhaiskasvatuksen kautta ja oikea-aikainen
tuki  perheelle  on  vähentänyt  varhaiskasvatuksen
tekemien lastensuojeluilmoitusten määrää, ja per-
heiden asiakkuudet matalan kynnyksen palveluissa
ovat pysyneet lyhyinä ja kevyinä. Perhetyössä on
aloitettu myös pilottina sähköinen Hyviksen kautta
varattava psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto-
käynti tai maksuton lapsiperheen kotipalvelukäyn-
ti.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa  oli  lastensuoje-
luilmoitusten  vastaanottamisessa  ja  palvelutar-
peen arviointityössä haasteita työntekijöiden rek-
rytointiongelmien vuoksi. Tilanne helpottui loppu-
vuodesta.  Lastensuojeluilmoitukset  pysyivät  edel-
listen vuosien tasolla, mutta sosiaalihuoltolain mu-
kaiset ilmoitukset nousivat 22:sta 104:ään. Lasten-
suojelulaitosten  hoitopäivät  vähenivät  3369:stä
3161:een  ja  lastensuojeluasiakkuudet  173:sta
102:een.  Merkillepantavaa  on  myös,  että  perhe-
hoidon hoitopäivät lisääntyivät edellisestä vuodes-
ta  3176  päivää,  mutta  sijais-  ja  tukiperheitä  oli
edelliseen  vuoteen  verrattuna  18  vähemmän.
Vuonna 2021 painottui poikkeuksellisesti nuorten
kiireelliset  sijoitukset  laitoshuoltoon  sekä  laitos-
perhekuntoutuksen  kasvanut  tarve.  Laitosperhe-
kuntoutus on todettu tehokkaaksi ja perheet ovat
jaksojen jälkeen pystyneet  pääsääntöisesti palaa-
maan kotiin. 

Koronapandemian  viivästyneitä  vaikutuksia  on
huomioitu:  yksinäisyys  ja  turvattomuuden  tunne
ovat  kasvaneet.  Taloudelliset  ongelmat,  uupumi-
nen ja eristäytyminen aiheuttavat haasteita. Erityi-
sesti lapsiperheiden jaksamisen ongelmat herättä-
vät huolta samoin kuin päihdeongelmien, sekä eri-
tyisesti  nuorten  mielenterveys-  ja  päihdeongel-
mien, kasvu ja palveluiden puute.

Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaalipalveluis-
sa on kehitetty työtä asetettujen tavoitteiden mu-
kaisesti; aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti. 

Tarkastuslautakunta kysyy, onko sijais- ja tukiper-
heitä  tarpeen saada lisää ja  miten heidän  rekry-
toinnissaan tulisi toimia?
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Samoin tarkastuslautakunta kysyy, millainen palve-
lutarjonta  on  päihdeongelmaiselle  tällä  hetkellä
mahdollista  toteuttaa  Lapualla?  Miten  erityisesti
nuorten  päihdeongelmiin  voitaisiin  reagoida  no-
peammin  ja  miten  palvelutarjontaa  voitaisiin  ke-
hittää palveluiden tarvetta vastaaviksi?

Vammaispalvelut 

Vammaispalvelujen tavoitteena on ollut vammais-
palvelujen  organisaatiorakenteen  selkiyttäminen,
henkilökohtaisen avun järjestämisen uudelleenor-
ganisointi  sekä  kuntoutusohjauksen  kehittäminen
omana toimintana. Vammaispalveluihin on rekry-
toitu palveluohjaaja, kuntoutusohjaaja sekä johta-
va  sosiaalityöntekijä.  Henkilöstöresurssin  lisäämi-
nen  on mahdollistanut  kehittämistyön  ja  esimer-
kiksi  henkilökohtaisen  avun  kustannusten  voima-
kas kasvu on saatu taitettua hyvällä arvioinnilla ja
ensisijaisten  palvelujen  mukaantulolla  ja  kustan-
nukset ovat vähentyneet 155 000 euroa. 

Moniammatillista yhteistyötä on kehitetty ja kun-
toutusohjausta on pystytty tarjoamaan myös autis-
mikuntoutuksen  ja  neuropsykiatrisen  valmennuk-
sen keinoin.

Tarkastuslautakunta toteaa, että vammaispalvelut
ovat  onnistuneet  keskeisten  tavoitteidensa  saa-
vuttamisessa  ja  ovat  kasvattaneet  omavaraisuut-
taan  ja  osaamistaan  sekä  ehkäisseet  asiakkaiden
tarvetta siirtyä raskaampien palvelujen piiriin. 

Tarkastuslautakunta kysyy, onko vammaispalveluil-
la  mahdollisuuksia  kehittää  moniammatillista  yh-
teistyötä edelleen esimerkiksi sivistystoimen kans-
sa erityisesti neuropsykiatrisen kuntoutuksen kas-
vavan tarpeeseen?

Ikäihmisten palvelut

Kaikille kotihoidon säännöllisen palvelun asiakkail-
le on osoitettu oma vastuuhoitaja ja heillä on voi-
massa  oleva  asiakassuunnitelma.  Vuoden  2021
alusta  on  Saarenpään  palvelukoti  Ry:n  toiminta
siirtynyt Lapuan kaupungille ja sillä on vaikutuksia
niin kotihoidon henkilöstöön kuin entisen palvelu-
kodin asukkaisiin ja heidän läheisiinsä. Tavoitteena
oli toteuttaa asiakas/omaiskysely kotihoidon asiak-
kaille, mutta sitä ei toteutettu. Samoin kotihoidon
palvelusetelin käyttöönotto jäi vielä toteuttamatta.
Kotihoidon varahenkilöstön käyttöaste on ollut 100
% ja vuonna 2021 säännöllisen kotihoidon palvelu-

tunnit kasvoivat 21 831 tunnista 29 914 tuntiin. Pe-
rusturvan palvelukyvyn  riskit  on  arvioitu  liittyvän
henkilöstön saatavuuteen, korvattavuuteen ja py-
syvyyteen.  Kotihoidon  työntekijöillä  on  aiemmin
todettu esim. psykososiaalista kuormitusta. 

Vanhuspalvelulain  mukaisesti  henkilöstömitoituk-
sen on tullut 1.1.2021 alkaen olla vähintään 0.55
työntekijä  asiakasta  kohden  ikäihmisten  tehoste-
tun palveluasumisen yksikössä. Palvelukoti Jokilin-
nun  yksikön  kaikilla  osastoilla  vähimmäismäärä
alittui THL:n seurantajaksolla. Vastineessa Länsi- ja
Sisä-Suomen Aluehallintoviraston lausunto- ja sel-
vityspyyntöön todetaan tilanteen johtuneen työn-
tekijöiden äkillisistä poissaoloista sekä välillisen ja
välittömän työn kirjaamisen uusista perusteista. 

Tarkastuslautakunta  toteaa,  että  ikäihmisten  pal-
veluissa  on tehty  tavoitteellista  työtä  koronan ja
muutosten  aiheuttamista  haasteista  huolimatta.
Tarkastuslautakunta kysyy, miten kotihoidon työtä
on  kehitetty  vastaamaan  kasvavaa  asiakkaiden
määrää ja  heidän tarpeitaan? Aiotaanko asiakas/
omaiskysely kotihoidon asiakkaille vielä toteuttaa?
Miten  ikäihmisten  palveluissa  on  pystytty  hoita-
maan sijaisjärjestelyt ja turvaamaan riittävää mää-
rä  henkilökuntaa  yksiköissä?  Miten  vakituisten
työntekijöiden työssä jaksaminen ja työhyvinvointi
on  huomioitu?  Lisäksi  tarkastuslautakuntaa  kiin-
nostaa, että miksi omaishoitajien määrä on laskus-
sa  ja  mitä  tämän kehityksen suunnan muuttami-
seksi on tehtävissä.

Terveyspalvelut

Terveyspalveluissa on tehty työtä asiakaslähtöisel-
lä  ja  ennaltaehkäisevällä  otteella.  Yhteistyötä  on
kehitetty esimerkiksi  sivistystoimen kanssa lasten
ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Korona on vaikuttanut voimakkaasti vuonna 2021
ja mm. koronarokotteita annettiin vuoden loppuun
mennessä 21 496 annosta. 

Vastaanottotoimintaan on syntynyt haasteita paitsi
koronasta myös lääkärivajeesta. Tilanteen ratkaise-
miseksi on kehitetty AS-SI-toimintaa, jossa kiirevas-
tanoton varanneen asiakkaan ottaa vastaan hoita-
ja, jolla on koulutus alkututkimusten, verikokeiden
ja muun hoidon ja toimenpiteiden arviointia var-
ten. Hoitaja on ohjannut asiakkaan tarvittaessa lää-
kärille,  fysioterapiaan,  asiantuntijahoitajalle  jne.
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Palveluun on oltu tyytyväisiä (Roidu-palautejärjes-
telmä 0–10 tulos on 8,3 vuoden 2022 alusta).

Omana toimintana on toteutettu lähierikoislääkäri-
toimintaa, jolla on onnistuneesti hillitty erikoissai-
raanhoidon  kustannusten  kasvua.  Lähetteiden
määrä  on  vähentynyt  12,7  prosenttia.  Voidaan
olettaa,  että  korona  on  vaikuttanut  vastaanotto-
käyntien määrään ja sitä kautta lähetteiden mää-
rään, mutta jonot on saatu purettua ja kuolleisuus
on normaalilla tasolla. 

Akuutti-  ja  kuntoutusosaston  toimintaan  on  vai-
kuttanut 2021 paitsi korona, myös remontit ja koti-
sairaalatoiminnan vakiintuminen. Potilasmääriä on
pystytty lisäämään ja sairaanhoidolliset toimet ko-
tona,  kaupungin  omissa  ja  yksityisten  palvelun-
tuottajien  asumispalveluyksiköissä  on  vähentänyt
osastohoitoon siirtymisen tarvetta.

Tarkastuslautakunta toteaa,  että terveyspalveluis-
sa on onnistuttu toimimaan innovatiivisesti ja asia-
kaslähtöisesti haastavissa olosuhteissa.

Tekninen toimi

Tasekirjassa todetaan teknisen lautakunnan ja sen
alaisten  tulosalueiden  palvelut  tuotetun  tehok-
kaasti ja kysyntää vastaavasti. Lisäksi siinä koroste-
taan  strategisen  asukasmäärän  kasvutavoitteen
mahdollistavan  tonttitarjonnan  ja  alueiden  hou-
kuttelevuuden vahvistamistarpeita. 

Teknisen toimen taloudelliset tavoitteet toteutui-
vat ja toimintakate oli noin 295 000 euroa vähem-
män negatiivinen kuin talousarvio. 

Investoinnit  eivät  pääosin  Ritavuoren  päiväkodin
rakentamisen siirtymisen takia  vuodelle  2022 to-
teutuneet suunnitellussa laajuudessa, vaan niiden
toteutumisaste jäi 76 prosenttiin.

Hallintojohtaja / kaupunginlakimies ei ole tarkasta-
nut kaikkia  teknisen toimen tekemiä sopimuksia,
sillä  ko.  viranhaltijan  virka  on  ollut  osan  vuotta
täyttämättä.  Teknisen  toimen  sopimukset  ovat
usein monimutkaisia ja ovat arvoltaan merkittäviä.
Kaupungin  hallinnossa  onkin  todettu,  että  näihin
sopimuksiin liittyviä ehtoja oli tarpeen tarkistaa ja
kirjata niihin tiukempia valmistumistavoitteita sekä
välitavoitteita.

Teknisen toimen viranhaltijoiden toimenkuvissa on
havaittu olevan päivittämistarvetta.

Päätöksenteko

Tilintarkastajan  havaintojen  mukaan  päätöksen-
teossa  on  pääsääntöisesti  noudatettu  kaupungin
hallintosääntöä sekä lakeja ja asetuksia.  Hallinto-
sääntöä on viime vuosina päivitetty ja täydennetty
useaan otteeseen. Teknisen keskuksen osalta kes-
keistä hallintosäännön noudattamisessa ovat siinä

kuvatut  menettelytavat,  toimivaltarajaukset  sekä
vastuut hankintojen toteuttamisessa.

Vuoden 2021 aikana teknisessä keskuksessa tehdyt
Ritavuoren päiväkoti-investointiin liittyvät  hankin-
tapäätökset eivät täyttäneet hallintosäännön mää-
räyksiä. Asia tuli ilmi vuoden 2022 alussa. Tapahtu-
neet toimivaltuuksien ylitykset on todettu myös ti-
lintarkastuskertomuksessa. Kaupungin johtavat vi-
ranhaltijat  ovat  selvittäneet  asiaa  perusteellisesti
ja ryhtyneet toimenpiteisiin. Tehdyissä selvityksis-
sä ja tarkastuksissa on todettu, että kaupungille ei
ole aiheutunut taloudellisia menetyksiä. Toimenpi-
teitä ja niiden vaikutuksia arvioidaan vuoden 2022
arviointikertomuksessa tai valtuustolle jätettävässä
erillisessä selvityksessä.

Tarkastuslautakunta toteaa painokkaasti, että tek-
nisessä  keskuksessa  tapahtuneet  hallintosäännön
ohittamiset eivät ole millään tavalla perusteltavis-
sa.  Kaupungin  hallinnossa  on välttämättä nouda-
tettava hallintosääntöä ja muita ohjeita, säännök-
siä ja lakeja. Erityisen raskauttavaa on, että hallin-
tosääntöä on jätetty noudattamatta mittavassa in-
vestointihankkeessa.

Tarkastuslautakunta edellyttää kaupungin viranhal-
tijajohdolta  vuoden  2022  aikana  selkeää,  kaikkia
hallintokuntia koskevaa toimenpideohjelmaa, jolla
varmistetaan, että a) viranhaltijoiden tietotaito on
riittävällä tasolla viranhoidon vaatimuksiin nähden,
b) kaupungin sisäinen valvonta vastaisuudessa ha-
vaitsee vastaavat virheet mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa, c) kaupungin talousjärjestelmää ja
sen käyttöä kehitetään niin,  että kulujen syntyyn
liittyvä päätöksentekoketju (audit trail) on aukotto-
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masti  todennettavissa,  d)  hallintosäännön  mää-
räykset luottamuselinten ja viranhaltijoiden toimi-
ja päätösvallasta ovat ajan tasalla, e) kaupungin so-
pimuskäytännöt ovat läpinäkyvät ja niitä noudate-
taan tinkimättä.

Talous ja toiminta

Teknisen keskuksen asema kaupungin  taloudessa
on  muista  hallintokunnista  poikkeava,  kuten  tar-
kastuslautakunta totesi jo edellisessä arviointiker-
tomuksessaan sekä esitti kaupunginhallitukselle ja
viranhaltijajohdolle  teknisen  keskuksen  budjetti-
aseman selvittämistä. 

Kaupunginhallitus  vieritti  vastuun  selvittämisestä
viranhaltijajohdolle  lausuessaan  vastauksessaan
tarkastuslautakunnalle: ” Viranhaltijajohto valmis-
telee  talousarvion  yhteydessä  käsiteltäväksi  eri
lautakuntien  talousarvioiden  sitovuustasot  ja  nii-
den  tarkoituksenmukaisuuden.  Kaupunginhallitus
ja  -valtuusto  käsittelevät  sitovuustasot  talousar-
vion käsittelyn yhteydessä.” 

Teknisessä keskuksessa talouden seurantaa on ke-
hitetty.  Kuten tekninen lautakunta vastasikin  tar-
kastuslautakunnalle  viime  vuoden  arviointikerto-
muksen havaintoihin, talouden seurantaa on kehi-
tetty  osana  kaupungin  talousseurannan  paranta-
mista.  Talousarvion  toteutumisen  seurantaan  on
kiinnitetty huomiota. 

Rakennushankkeiden riskien hallinta on keskeinen
osa investointien suunnittelua ja toteutusta. Tilin-
päätöksessä  nostetaan  esille  vain  työturvallisuu-
teen liittyvien riskien hallinta. Riskin käsite on kui-
tenkin laajempi. Se tarkoittaa työturvallisuusriskin
lisäksi muunkin vaaran, taloudellisen tappion, vas-
toinkäymisen tai maineen tai arvovallan menettä-
misen mahdollisuutta. Näillä kaikilla on merkitystä
erityisesti julkisissa investointihankkeissa sekä jul-
kisen omaisuuden kunnossapidossa.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota riskijohta-
misen  merkitykseen  teknisen  keskuksen  toimin-
nassa ja esittää, että niin operatiivisessa johdossa
kuin luottamuselimissäkin kehitettäisiin käytännöt
niin hankkeiden suunnittelun kuin toteutuksenkin
aikaiseen systemaattiseen riskienhallintaan. 

Hankinnat

Tekninen keskus toteuttaa vuosittain paitsi  inves-
tointihankkeisiin  liittyviä  myös  muita  hankintoja,

jotka yhdessä ovat kaupungin budjetissa merkittä-
vä  menoerä.  Tilinpäätöksessä  todetaan  aivan  oi-
kein, että hankintojen kehittämistä ja osaamista on
vahvistettava. Hankintojen toteuttamista ja kirjaa-
mista  on  seurattu  kaupungin  sisäisen  valvonnan
puitteissa. Seurannassa on havaittu, että virheelli-
sistä kirjauksista suuri osa on teknisen keskuksen
hallinnonalalla.

Kehittämistarpeesta kertovat niin yllä kuvatussa in-
vestointihankkeessa tehdyt hallintosäännön vastai-
set toimet kuin kiviaineksen hankinnassa hankinta-
lain soveltamisessa tehty virhe (hankinta olisi tullut
kilpailuttaa  EU-kynnysarvon  ylittävänä  hankinta-
na),  mistä johtuen hankinta jouduttiin kilpailutta-
maan uudelleen. 

Tarkastuslautakunta esittää,  että kaupungin tulee
selvittää niin  teknisen  keskuksen  kuin  muidenkin
hallintokuntien  osalta,  millaisia  menosäästöjä  kil-
pailutusta ja yhteishankintoja sekä tarveharkintaa
tehostamalla ja viranhaltijoiden hankintaosaamista
lisäämällä olisi aikaansaatavissa.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä,  että hallinto-
kuntien investointien ja muiden hankintojen seu-
rantaa  ja  kirjausmenettelyä  kehitetään  edelleen
niin,  että  se  joko  estää  virheiden  syntymistä  tai
mahdollistaa  niihin  puuttumisen  varhaisessa  vai-
heessa.   

Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut

Raakamaavarannon  riittävyys  10  vuoden  kaavoi-
tustarvetta varten on kirjattu talousarvioon varsin
painokkaasti kaupungin maankäytön lähtökohdak-
si. Sitä varten on suunniteltu hankittavan keskeisil-
tä kasvualueilta 30 hehtaarin verran raakamaata.
Tavoitteesta  on  toteutunut  vain  viidennes.  Syytä
tavoitteen toteutumattomuudelle ei ole kirjattu ti-
linpäätökseen.

Kaavoitukselle asetetuista kolmesta talousarviota-
voitteista  ei  toteutunut  yksikään.  Näistä  vain
Jouttikallion  asemakaavahankkeen  toteutumatto-
muudelle on kirjattu syy tilinpäätökseen. 

Tarkastuslautakunta  pyytää  selvitystä  edellä  mai-
nittujen talousarviotavoitteiden toteutumattomuu-
desta  ja  edellyttää  tekniseltä  toimelta  vastaisuu-
dessa selkeitä kirjauksia määrällisten ja laadullisten
tavoitteiden  toteumasta  erityisesti  niissä  tapauk-
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sissa, joissa tavoitteet eivät ole toteutuneet talous-
arvion mukaisina. 

Liikenneväylät

Talousarvioon  kirjattu  katuvalaistuksen  kytkentä-
ajan jatkaminen on toteutettu suunnitellusta hie-
man  poikkeavasti.  Poikkeamasta  ei  ilmoiteta  ai-
heutuneen enempää lisäkustannuksia kuin talous-
arviossa on arvioitu.

Vesihuolto

Vuotoveden  minimointitavoite  ei  ole  toteutunut
jäteveden osalta. Tavoite oli alle noin 300 000 m3

vuodessa. Määrä ylittyi peräti kolmanneksella. 

Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä, mistä syystä
jäteveden vuotovesimäärä on ylittynyt noin paljon.

Jos  kyse  on  maastoon  vuotaneesta  jätevedestä,
onko  ympäristölle  aiheutunut  haittaa,  mitä  toi-
menpiteitä on tehty ympäristövahinkojen minimoi-
miseksi ja mitä suunnitelmia tai toimenpideohjel-
mia jäteveden vuotoveden minimoimiseksi tulevai-
suudessa?

Jätehuolto 

Jätehuollon ainoa talousarvioon kirjattu toiminnal-
linen tavoite on vanhan käytöstä poistetun kaato-
paikan tarkkailun jatkaminen yhteishankintana. Jä-
tehuollon toiminnalle voitaisiin muiltakin tavoittei-
ta tai edes kuvata,  miten Lakeuden etappi oy on
kyennyt vastaamaan sille ulkoistetusta toiminnos-
ta.

Ympäristötoimi 

Ympäristölautakunnan  tehtävänä  on  huolehtia
niistä tehtävistä, jotka maankäyttö- ja rakennuslain
nojalla kuuluvat kaupungin rakennusvalvontaviran-
omaiselle.  Ympäristölautakunta  on valvova viran-
omainen, jonka suorittamien valvontatehtävien tu-
loksia jokainen kuntalainen voi konkreettisesti ha-
vainnoida.  Kaupungin  hyvin  hoidetut  tiet,  ulko-
alueet  sekä rakennukset  luovat  myös oman kau-
pungin  ulkopuolisille  henkilöille  positiivista  mieli-
kuvaa ja nostavat Lapuan kaupungin imagoa sekä
houkuttelevuutta. Ympäristölautakunnan toiminta-
tuotot ylittivät talousarvion vuonna 2021 noin 36
% ja toimintamenot alittivat talousarvion noin 2,6
%. Toimintatuottojen kasvu johtui maksutuottojen
kasvusta.

Rakennusvalvonta on keskittänyt resurssejaan vuo-
den 2021 aikana rakentamisen luvittamiseen ja ra-
kennustyön valvontaan. 

Rakennusvalvonta  toteutti  marraskuussa  v.2021
sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn,  jonka tulok-
sena todettiin, että asiakaspalvelu ja lupa-asioiden
hoitaminen on hyvällä tasolla. Kyselyitä lähetettiin
338  kpl  lupapiste.fi-palvelun  käyttäjille.  Kyselyn
vastausprosentti oli 25. 

Tarkastuslautakunta  kysyy,  miten  asiakastyytyväi-
syyskyselyn tuloksia on hyödynnetty palvelujen ke-
hittämisessä. Lisäksi lautakunta kiinnittää huomio-

ta  kyselyn  alhaiseen vastausprosenttiin ja  pyytää
selvitystä,  miten  vastauskadon  vaikutus  on  huo-
mioitu tuloksia tulkittaessa ja sovellettaessa. 

Lautakunta pitää tärkeänä, että ympäristötoimessa
kiinnitetään edelleen huomiota palvelujen kehittä-
miseen, henkilökunnan tavoitettavuuteen ja raken-
nusaikaisen neuvonnan riittävyyteen  sekä jousta-
vuuteen.

Lautakunta  on  toteuttanut  vuosittaisen  rakenne-
tun  ympäristön  kevätkatselmuksen  syyskaudella
2021.  Katselmuksesta  on ilmoitettu  aikaisempien
vuosien  tapaan  paikallislehdessä  ja  näin  annettu
kuntalaisille mahdollisuus ilmoittaa kohteista, joita
toivoisivat valvottavan. Katselmuksen kohteita py-
ritään vaihtamaan vuosittain ja reitit  suunnittele-
maan siten, että etukäteen ilmoitetut kohteet olisi-
vat reittien varrella. Vuonna 2021 annettiin 56 ra-
kennuksen ja rakennetun ympäristön kunnossapi-
toa koskevia kehotuksia, mikä on 30 prosenttia vä-
hemmän  kuin  vuonna  2020.  Lapuan  kaupungin
strategiassa on tavoitteena osallistaminen ja yhtei-
söllisyys sekä asukasinnovaatioiden tukeminen.

Tarkastuslautakunta  kysyy,  onko  vuosittainen  ke-
vätkatselmus riittävä ja saavutetaanko sillä valvon-
nan tavoitteet sekä  kaupunkilaisten tarpeet huo-
mioon  ottavia  asioita.  Miten  valvontaa  voitaisiin
kehittää  niin,  että  valvontakohteiden  ilmoittami-
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nen toimisi vuoden ympäri ilman että järjestelmää
käytettäisiin väärin?

Iso  osa  ympäristölautakunnan  ja  viranhaltijoiden
käsiteltävistä  asioista  vuonna  2021  on  liittynyt
edelleen  keskeneräisiin  viemäriliittymiin,  jotka
ovat lakisääteisiä. Lapuan Kaupunki on sitoutunut
KESTÄVÄ-hankkeeseen  vuosiksi  2017–2025.  Kes-
keneräiset liittymät vaikuttavat myös hankkeen ve-
sienhoidon edistämiseen kunnassa ja tavoitteiden
toteutumiseen.  Vuoden  2021  lopussa  liittyneitä
kiinteistöjä oli 679 kpl ja erilaisissa keskeneräisissä
käsittelyvaiheissa oli  noin 80 kiinteistöä,  joilla  on
liittymisvelvoite.  Valvonta  on  vienyt  ympäristövi-

ranomaisten työajasta vuonna 2021 noin 10 pro-
senttia. 

Tarkastuslautakunta  kysyy,  miten  on  varmistuttu
asioiden loppuun saakka hoitamiseen ja resurssien
riittämiseen ja miten asioiden hoidon jatkuminen
loppuun saattaminen on suunniteltu?

Vuoden 2021 tavoitteena ollut sähköinen lupakä-
sittely on toteutunut. 

Tarkastuslautakunta  kiittää  määrätietoisesta  toi-
minnan kehittämisestä.  Sähköistämisellä on myös
ympäristönsuojelullinen vaikutuksensa, ja se osal-
taan pienentää hiilijalanjälkeä.

Investointien toteutus ja suunnittelu

Vuosina 2018–2020 toteutettujen kouluinvestoin-
tien jatkoksi vuodelle 2021 oli suunniteltu Ritavuo-
ren päiväkodin  uusinvestointi.  Yhteensä talousar-
vion investointimenot olivat 9,3 miljoonaa euroa ja
muutosten jälkeen 9,8 miljoonaa euroa. Toteutu-
neet  investointimenot  alittivat  arvion  3,0  miljoo-
nalla eurolla.

Vuoden 2021 rakennusinvestointimenoihin oli  va-
rattu talousarviossa noin 2,9 miljoonaa euroa, väy-
lien investointeihin 1,7 miljoonaa euroa, maanhan-
kintaan 1,3 miljoonaa euroa ja muihin investointei-
hin  3,4  miljoonaa  euroa.  Suurimmat  poikkeamat
suunnitellusta  olivat  rakentamisessa ja maanhan-
kinnassa.
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Kaupungin taloudellinen asema 2021

Kuntatalouden hoitoa voidaan tarkastella tuloksen
ja taseen sekä rahoituksen muodostamana yhtey-
tenä (ks. kuva alla).

Kunnan  palvelujen  tuottamiseksi  tärkein  tavoite
pitkällä tähtäimellä on talouden tasapaino. Lapuan
kaupungilla  on  ollut  useita  yrityksiä  tasapainon
saavuttamiseksi.  Strategian  toteuttamiseksi  on
myös toteutettu toimenpideohjelmaa, jolla on täh-
dätty myös taloudellisen aseman parantamiseen.

Vuonna 2021 kaupungin tilinpäätös oli 1,5 miljoo-
naa euroa ylijäämäinen. Lisäksi taseessa on lähes
21  miljoonan  euron  kertynyt  ylijäämä  tilikauden
2021 päättyessä. Ylijäämäiseen tilinpäätökseen vai-
kuttivat erityisesti verotulojen kasvu ja koronatuet.
Eteläpohjalaiskunnista valtaosa sai taloutensa vuo-
den aikana plussan puolelle.

Kaupunki  jatkoi  voimakasta  investointitahtiaan:
nettoinvestoinnit olivat 6,4 miljoonaa euroa. Laino-
ja pystyttiin kuitenkin lyhentämään niin, että koko-
naisvelkamäärä vähentyi 3,7 miljoonan euron ver-
ran. Kapupungilla on edelleen velkaa 67 miljoonaa
euroa.  Asukasta  kohti laskettuna lainaa oli  4 718
euroa henkeä kohden, mikä on Etelä-Pohjanmaan
kuntien korkeimpia lukuja.

Kuntakonsernin  tytäryhteisöt  tuottivat  noin  kol-
men  miljoonan  euron  ylijäämän  parantaen  näin
kuntakonsernin tulosta. 

Tulorahoituksen riittävyys

Vuosikate on se rahamäärä, joka jää käytettäväksi
investointeihin,  sijoituksiin  ja  lainan lyhennyksiin.
Se on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen
riittävyyttä. Kun vuosikate on poistojen suuruinen,
kunnan tulorahoitus on riittävällä tasolla. Vuonna
2021 vuosikate oli suurempi kuin poistot.

Lainanhoitokate mittaa tulorahoituksen riittävyyttä
vieraan  pääoman  korkojen  ja  lyhennysten  mak-
suun. Kun lainanhoitokate on 1 tai suurempi, tulo-
rahoitus riittää vieraan pääoman kuluihin. Jos tun-
nusluvun arvo on alle 1, joudutaan lainan hoitami-
seen ottamaan uutta velkaa, myymään omaisuutta
tai vähentämään rahavaroja.  Lapuan lainanhoito-
kate vuonna 2021 oli 1,0, kun se vuonna 2020 oli
1,1, ja 2019 se oli 0,5. 

Maksuvalmius

Kaupungin maksuvalmiutta mitataan konkreettisel-
la tunnusluvulla: kassan riittävyys päivissä. Se ker-
too,  kuinka  monen  päivän  kassamenot  voitaisiin
maksaa kaupungin rahavaroilla.  Vuonna 2021 ra-
hat  olisivat  riittäneet  13  päivän  menoihin,  kun
edellisenä vuonna tunnusluvun arvo oli 19 ja sitä
edellisenä 25.

Edelleen on todettava, että vesihuoltolaitoksen ra-
havarat näyttelevät erittäin merkittävä osaa koko
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kaupungin maksuvalmiudesta. Vesihuoltolaitoksen
kassa  oli  31.12.2021  noin  8  prosenttia  suurempi
kuin vuotta aikaisemmin.

Vakavaraisuus

Kaupungin  nettoinvestoinnit  ovat  olleet  2000–lu-
vulla miltei säännönmukaisesti tulorahoitusta suu-
remmat, mikä on johtanut lisääntyvään velkaantu-
miseen. Yhdessä konserniyhteisöjen kanssa laina-
kanta kohosi  119,8 miljoonaan euroon, eli  8 429
euroon asukasta kohti. 

Konsernin  omavaraisuusaste  parani  hiukan koho-
ten  25  prosentista  27  prosenttiin.  Tunnusluvun
arvo  osoittaa  velkarasituksen  olevan  merkittävän
suuri.

Kriisikuntakriteerit
Kunnan kohdalla arviointimenettely voidaan käyn-
nistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen
kertynyttä alijäämää kuntalain 110 §:n 3 momen-
tissa säädetyssä määräajassa (4 vuotta). 

Vuonna 2019 voimaan tulleen uuden lain mukaan
arviointimenettely voidaan käynnistää, jos

kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kerty-
nyttä  alijäämää  määräajassa, joka  on  neljä
vuotta tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan
vuoden alusta lukien

tai jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijää-
mä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätök-
sessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltänee-
nä vuonna vähintään 500 euroa,

tai  rahoituksen riittävyyttä tai  vakavaraisuutta
kuvaavat  talouden  tunnusluvut  ovat  kahtena
vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-ar-
vot: 

kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja
poistojen suhde on alle 80 prosenttia;

kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 pro-
senttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien
painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;

asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilin-
päätöksen  lainojen  ja  vuokravastuiden  määrä
ylittää kaikkien  kuntien konsernitilinpäätöksen
lainojen  ja  vuokravastuiden  keskimääräisen
määrän vähintään 50 prosentilla;

konsernitilinpäätöksen  laskennallinen  lainan-
hoitokate on alle 0,8.

Voimassa olevien säännösten mukaisessa tarkaste-
lussa  eivät  kriisikunnan  kriteerit  Lapualla  täyty.
Konsernin velkaantuneisuus on tämän tarkastelun
heikoin  lenkki,  mutta  verotulojen  kehityksen  säi-
lyessä positiivisena ja ilman, että tulevat hyvinvoin-
tialueen mm. kiinteistöjä koskevat  ratkaisut  eivät
tuo kaupungille kohtuuttomia  rasitteita, kaupunki
ei näillä tarkastelukriteereillä ole vaarassa lähimpi-
nä vuosina luisua kriisikuntien joukkoon.
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Taulukko 2. Lapuan kaupungin talouden tarkastelu uusilla kriisikuntakriteereillä vuosina 2020–2021.

Kriteeri 2020 2021

Alijäämän kattaminen 4 vuoden määräajassa Ei alijäämää Ei alijäämää

Alijäämä ed. vuonna ≥ 500 € tai ko. Vuonna ≥ 1000 € Ei toteudu Ei toteudu

Konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde 141,6 % 145,6 %

Tuloveroprosentti vs. kaikkien kuntien painotettu keskimääräi-
nen tuloveroprosentti

+1.53 %-yks. +1.48 %-yks.

Konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä vs.
Kaikkien kuntien keskiarvo 234 %

Ei tietoa kaik-
kien kuntien
keskiarvosta

Konsernin lainanhoitokate 0,74 1,38

4 Tarkastuslautakunnan esitys kaupunginvaltuustolle

Lapuan kaupungin tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta  2021 Lapuan kaupunginvaltuus-
ton käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitettyihin kannanottoihin ja selvi -
tyspyyntöihin  vastaukset  ja  toimenpide-esitykset  kaupunginhallitukselta  niin,  että  ne  voidaan  käsitellä
30.9.2022 mennessä.

Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen vastineet tulee toimittaa tiedoksi  kaupunginvaltuuston lisäksi  myös
tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta edellyttää, että hallintokuntien ja kaupunginhallituksen vastineis-
sa esitetään konkreettisia toimia, mitä kunkin aihealueen osalta on toteutettu ja mitä niillä on saavutettu.

Tarkastuslautakunta kehottaa talousarvion laadinnasta vastaavia edelleen kiinnittämään huomiota talousarvio-
tavoitteiden relevanssiin ja strategiaperustaisuuteen.

Tarkastuslautakunta kiittää kaupungin johtoa, henkilökuntaa, tilintarkastajaa, lautakunnan sihteeriä sekä tar-
kastuslautakunnan kuulemia asiantuntijoita hyvästä yhteistyöstä.

Tarkastuslautakunta
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