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TASEKIRJA 
 
TOIMINTAKERTOMUS 
 
1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 
 
1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 
 

Lapuan kaupungin strategiaa on toteutettu tuloksellisesti tilikauden 2021 aikana. Lapuan 
kaupungin visiona on olla kasvava, elinvoimainen ja hyvinvoiva kaupunki. Strategiamme eli 
onnen reseptimme neljä keskeistä tavoitetta ovat hyvinvointi, väestönkasvu, työpaikkaoma-
varaisuus ja talouden tasapaino. 
 
Lapuan tavoitteena on olla kasvava ja vuoden 2021 ennakkoväkilukutilaston mukaan netto-
muuttovoitto oli + 46 henkilöä vuonna 2021. Alhainen syntyvyys ja korkea kuolleisuus 
käänsivät vielä vuoden 2021 kokonaisasukasluvun 13 henkilöä edellistä vuotta pienem-
mäksi ja asukasluku oli 14.208 henkilöä vuoden 2021 lopussa. Lapuan kaupungin veto- ja 
pitovoimaa on vahvistettu kehittämällä palveluita, markkinointia ja monimuotoista asumista.  
 
Lapuan kaupungin strategian yhtenä tavoitteena on talouden tasapaino. Lapuan kaupun-
gilla on toimenpideohjelma, jonka puitteissa toteutetaan talouden tasapainoon tähtääviä 
toimenpiteitä. Lapuan kaupunki teki vuonna 2021 ylijäämää lähes 1,5 miljoonaa euroa.  
Lapuan kaupungilla on taseessa ylijäämiä lähes 21,0 miljoonaa euroa tilikauden päätty-
essä. 
 
Lapuan kaupungin toteutuneet nettoinvestoinnit olivat 6,4 miljoonaa euroa. Lapuan kaupun-
gin kokonaislainamäärä vähentyi vuoden 2021 aikana 3,7 miljoonaa euroa verrattuna 
vuoteen 2020. Lapuan kaupungin lainamäärä vuoden 2021 lopussa on noin 67 miljoonaa 
euroa eli 4.718 euroa/asukas. 

 
Hyvinvoinnin toteutumista on mitattu Kuntaliiton toteuttamalla kuntalaistutkimuksella. La-
pualaisten yleinen palvelutyytyväisyys oli 4,04 asteikolla 1-5 ja lapualaisten yleisarvio 
kuntapalvelujen saavutettavuudesta oli 3,99 asteikolla 1-5. 
 
Lapuan kaupungin yhtenä tavoitteena on työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Elinkeino-
ohjelman mukaisesti kaupungin tehtävänä on luoda kilpailukykyiset olosuhteet yrittäjyyden 
ja elinkeinoelämän kehittymiselle ja yritysten kasvulle. Vuoden 2021 aikana elinkeinotoi-
men/Invest Lapua Oy:n asiakaskontakteja oli yli 1200. Invest Lapua Oy:n keskeisenä 
tehtävänä on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä, kasvuyritysten kehittymistä sekä 
uusien yritysten sijoittumista Lapualle. Lapualla on yli 1000 yritystä ja vuoden 2021 aikana 
Lapualle perustettiin 56 yritystä ja lopetettiin 57 yritystä. Lapualla kotipaikkansa muutti vuo-
den aikana 9 yritystä.   
 
Konserni teki vuonna 2021 ylijäämää 4,5 miljoonaa euroa. Kaupunkikonserniin kuuluvilla 
tytäryhtiöillä, osakkuusyhteisöillä ja kuntayhtymillä on merkittävä vaikutus myös konsernin 
lainamäärään. Konsernin lainamäärä oli vuoden 2021 lopussa 119,8 miljoonaa euroa eli 
8429 euroa/asukas. 
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä jatkettiin tilikaudella. Keva myönsi työelämän ke-
hittämisrahaa hankkeelle, jonka puitteissa Lapuan kaupunki kehittää esihenkilöiden 
osaamista ja työhyvinvointia. Kehitystyö jatkuu vuonna 2022. 
 
Lapuan kaupunki on käynnistänyt Vahvuutena välittäminen -kampanjan, jonka tarkoituk-
sena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. Kampanjan tavoitteena on 
kunnioittavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen ilmapiirin vahvistaminen, kokonaisvaltaisen 
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hyvinvoinnin sekä osallisuuden lisääminen ja yhteisöllisyyden kasvattaminen. Olemme kut-
suneet mukaan vahvuutena välittäminen -kampanjaan myös lapualaisia yhdistyksiä ja 
yrityksiä. 
 
Koronapandemia vaikuttaa edelleen kuntatalouteen sekä syntyneeseen hoito- ja palveluve-
lan määrään. Soteuudistuksella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia kuntien toimintaan ja 
talouteen. Koronapandemia, soteuudistus ja Ukrainan sota saattavat vaikuttaa heikentä-
västi henkiseen kriisinkestävyyteen. Vahvuutena välittäminen -kampanjan avulla 
tarkoituksenamme on lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja parantaa henkistä kriisinkestä-
vyyttä sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä.    
 
Kiitän asukkaita, luottamushenkilöitä, henkilöstöä sekä yritysten ja yhteisöjen edustajia erin-
omaisesta yhteistyöstä. 
 
Satu Kankare 
kaupunginjohtaja  
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1.2 Kaupungin hallinto  
 

Kaupunginvaltuusto 
 
Valtuusto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Valtuustossa on 35 jäsentä ja sen  
kokoonpano oli seuraava 31.7.2021 asti: 
 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat: 
 
Esa Rintala, valtuuston puheenjohtaja, Kesk. 
Kai Pöntinen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, Kok. 
Markus Tattari, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, KD 
 
Kaupunginvaltuuston jäsenet: 
 
Suomen Keskusta (14) 
Gray Jenni, Hella Pekka, Hietala Marianne, Kaartinen Antti, Kangas Matti, Kangas Vappu, 
Kivisaari Pekka, Latvala Rauno, Latva-Rasku Eeva-Maria, Perälä Ari, Porre Juha, Rintala 
Esa, Ulvinen Ilpo, Yli-Karhu Esko 
 
Kansallinen Kokoomus (13) 
Ikola Simo, Kattelus Juha, Kortesoja Hanna-Maria, Kuula Sami, Lahdensuo Olli-Matti, Lah-
densuo Panu, Lahtinen Helena, Nirha Kari, Pöntinen Kai, Rajala Lasse, Riihimäki Marja-
Liisa, Rinnankoski Matti, Vaahtoniemi Jussi 
 
Suomen Kristillisdemokraatit (2) 
Laine Kari, Tattari Markus 
 
Perussuomalaiset (3) 
Juupajärvi Tero, Kangasluoma Riitta, Kankaanpää Alpo 
 
Suomen Sosiaalidemokraatit (2) 
Lakaniemi Paavo, Tuurinmäki Ari 
 
Vasemmistoliitto (1) 
Välkkilä Arvi 
 
Lapuan kaupungissa vuoden 2021 kuntavaaleissa ovat valtuutetuiksi tulleet seuraavat 
jäsenet 1.8.2021 alkaen: 
 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat: 
Jäätteenmäki Anneli, valtuuston puheenjohtaja, Kesk. 
Vaahtoniemi Jussi, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, Kok. 
Laine Kari, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, KD 
 
Kaupunginvaltuuston jäsenet: 
 
Suomen keskusta (14) 
Gray Jenni, Hella Pekka, Jäätteenmäki Anneli, Jäätteenmäki Ismo, Kaartinen Antti, Kivi-
saari Pekka, Latvala Rauno, Oja-Lipasti Sari, Ojanperä Jaakko, Peräaho Hanna, Rintala 
Esa, Saarela Hannu, Ulvinen Ilpo, Yli-Karhu Esko 
 
Kansallinen Kokoomus (11) 
Ikola Simo, Kattelus Juha, Kortesoja Hanna-Maria, Kuula Sami, Kylkisalo Samuli, Lahdensuo 
Olli, Lahtinen Helena, Pöntinen Kai, Rajala Lasse, Rinnankoski Matti, Vaahtoniemi Jussi 
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Suomen Kristillisdemokraatit (3) 
Kuusisaari Matti, Laine Kari, Ylimäki Teija 
 
Perussuomalaiset (5) 
Juupajärvi Tero, Kangasluoma Riitta, Keskikallio Markku, Kivistö Antti-Jussi, Toppari Mar-
cus 
 
Suomen Sosiaalidemokraatit (2) 
Norrena Tanja, Tuurinmäki Ari 
 
 
Kaupunginhallitus 
 
Kaupunginhallitus on pitänyt 23 kokousta. Esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Satu 
Kankare.  
Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja sen kokoonpano on ollut seuraava 31.7.2021 asti: 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajat: 
 
Lahdensuo Panu, puheenjohtaja, Kok. 
Kivisaari Pekka, 1. varapuheenjohtaja, Kesk. 
Kangasluoma Riitta, 2. varapuheenjohtaja, PS 
 
Kaupunginhallituksen jäsenet: 
 
Suomen Keskusta (4) 
Gray Jenni, Kangas Matti, Hietala Marianne, Kivisaari Pekka 
 
Kansallinen Kokoomus (4) 
Ikola Simo, Kortesoja Hanna-Maria, Lahdensuo Panu, Vaahtoniemi Jussi 
 
Perussuomalaiset (2);  
Kangasluoma Riitta, Syrjälä Sini 
 
Suomen Sosiaalideomokraatit (1) 
Lakaniemi Paavo  
 

Kaupunginhallituksen kokoonpano 1.8.2021 alkaen: 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajat: 
 
Pöntinen Kai, puheenjohtaja, Kok. 
Kivisaari Pekka, 1. varapuheenjohtaja, Kesk. 
Kangasluoma Riitta, 2. varapuheenjohtaja, PS 
 
Kaupunginhallituksen jäsenet: 
 
Suomen Keskusta (5) 
Gray Jenni, Hella Pekka, Kivisaari Pekka, Oja-Lipasti Sari, Rintala Esa 
 
Kansallinen Kokoomus (3) 
Kortesoja Hanna-Maria, Lahtinen Helena, Pöntinen Kai 
 
Perussuomalaiset (2);  
Kangasluoma Riitta, Toppari Marcus 
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Suomen Sosiaalideomokraatit (1) 
Norrena Tanja  
 
Lautakuntien kokoonpanot ja tilivelvolliset viranhaltijat on selvitetty asianomaisen lautakun-
nan kohdassa. 

 
 

1.3 Yleinen taloudellinen kehitys  
 

Suomen kansantalous kääntyi huhtikuussa 2021 reippaaseen kasvuun alkuvuoden rajoitus-
toimien ja heikon talouskehityksen jälkeen. Ennakollisten suhdannetietojen mukaan 
talouskasvu jatkui pirteänä koko loppuvuoden ajan, vaikka aaltoilevat koronatartunnat, jou-
lukuussa käyttöönotetut uudet rajoitustoimet, epävarmuuden lisääntyminen, inflaation 
kiihtyminen ja kustannuspaineiden nousu vaikuttavat vuoden 2021 lopullisiin kasvulukuihin. 
Suomen Pankki on arvioinut, että tuotantokapeikot saattavat pienentää viime vuoden BKT:n 
kasvua noin 0,5 prosenttiyksiköllä. 
 
VM:n taloudellisessa katsauksessa (20.12.2021) on arvioitu BKT:n kasvavan 3,4 % vuonna 
2021. Eri suhdannelaitokset ovat arvioineet BKT:n kasvuksi 3,5-4 %. Kasvua on ylläpitänyt 
loppuvuonna erityisesti tavaroiden ja palvelujen vienti sekä kulutus. Maailmantalouden arvi-
oidaan kasvavan 6,1 % vuonna 2021.  
 
Neljännesvuositilastojen perustella kuitenkin näyttää siltä, että kansantalouden tuotantolu-
vut nousivat koronaa edeltävälle tuotannon tasolle jo vuoden 2021 toisella neljänneksellä. 
Koronaa edeltävälle kasvu-uralle päästään ennusteiden mukaan vasta myöhemmin. 
 
Työllisten määrä on lisääntynyt vuonna 2021 merkittävästi. Työllisten määrä on kuitenkin 
suurempi vain määrä- ja osa-aikaista työtä tekevien palkansaajien keskuudessa. Jatkuvaa 
kokoaikatyötä tekevien määrä on vielä vuonna 2021 vuotta 2020 pienempi. Vuosikeskiarvi-
oilla mitattuna työllisyys kasvoi vuoden 2021 aikana 60 000 hengellä ja työllisyysaste oli 
72,3 prosenttia. Joulukuussa työllisyysasteen trendi oli jo 73,5 prosentissa. Työllisyyden 
kasvu on kuitenkin painottunut osa-aikatyötä tekeviin, eli tehdyt työtunnit eivät ole lisäänty-
neet vastaavassa suhteessa. 
 
Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on kiihtynyt yli 3 %:iin vuoden 2021 loppupuolella, 
vaikka vuoden 2021 inflaatio jää 2,2 %:iin. Hintojen nousu on suurimmalta osalta seurausta 
energian hinnan noususta. Nestemäisten polttoaineiden hinnat ovat edelleen korkealla ja 
sähkön hinnan nousu on kiihtynyt edelleen. Myös tavaroiden hintojen nousu on alkanut nä-
kyä inflaatiota kiihdyttävänä tekijänä pitkään jatkuneen hintojen laskun jälkeen. 
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Keskeiset ennusteluvut 
 

 
 

1.4 Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys sekä muut olennaiset muutokset toi-
minnassa ja taloudessa 

 
Väestökehitys  
 
Vuoden 2021 lopussa asukkaita oli ennakkotiedon mukaan 14 208. Lapuan kaupunki on 
onnistunut saamaan nettomuuttovoiton positiiviseksi. Vuoteen 2020 verrattuna asukasluku 
on laskenut 13 henkilöllä, mikä johtuu luonnollisen väestön kasvun negatiivisuudesta. 
 

 Asukkaita 
31.12. 

muutos   Asukkaita 
31.12. 

muutos  Asukkaita 
31.12. 

muutos 

2000 14 055 -143  2008 14 234 56 2016 14 581 -28 
2001 13 955 -100  2009 14 326 92 2017 14 494 -87 
2002 13 998 43  2010 14 428 102 2018 14 427 -60 
2003 14 002 4  2011 14 530 102 2019 14 278 -154 
2004 14 012 10  2012 14 650 120 2020 14 221 -57 
2005 14 081 69  2013 14 692 42 2021 14 208  -13 
2006 14 100 19  2014 14 733 41    
2007 14 178 78  2015 14 609 -124    

 

 
 

Muuttuja 2019 2020 2021** 2022**
(%-muutos)
Bruttokansantuote (määrä) 1,3 -2,9 3,4 3
Ansiotasoindeksi, muutos % 2,1 1,9 2,3 3
Kuluttajahintaindeksi 1 0,3 2,2 2,6
Työttömyysaste, % 6,7 7,7 7,6 6,7
Työlliset, muutos% 1 -1,5 2,2 1,5
Työllisyysaste,% 71,6 70,7 72,4 73,5
Verot/BKT % 42,2 42,1 43,5 42
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä /BKT, % -0,9 -5,5 -2,8 -2,1
Julkiset menot / BKT, % 53,2 57,3 55,9 53,7
Julkinen velka/BKT, % 59,5 69,5 67,7 67,1
Vaihtotase/BKT, % -0,3 0,8 0,8 0,9
Euribor 3kk, % -0,4 -0,4 -0,5 -0,5
10 vuoden korko, % 0,1 -0,2 -0,1 0
Lähde: VM Taloudellinen katsaus, Talvi 2021
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Työllisyys  
 
Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut vuoteen 2020 verrattuna. Etelä-Pohjanmaalla 
työttömien työnhakijoiden määrä laski 29,1 %:lla ja koko maassa työttömien työnhakijoiden 
määrä laski samalla ajanjaksolla 23 prosentilla. Lapualla työttömien osuus oli joulukuun lo-
pulla 6,8 % kun se edellisvuonna vastaavana aikana oli 9,6 %. Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen työllisyyskatsauksien mukaan vuoden 2021 työttömyysasteen keskiarvo oli 
Etelä-Pohjanmaalla 7,5 % (2020:10,5 %) ja koko maassa 10,5 % (2020;13,6 %).  
 
 
Vuoden 2021 talouskehitys sekä muut olennaiset muutokset toiminnassa ja talou-
dessa 
 
Vuosi 2021 oli toinen koronavuosi. Koronapandemian pitkittymisestä ja aaltoilusta huoli-
matta Lapuan kaupungin tilikausi oli ylijäämäinen. Toimintakulut kasvoivat paljon, mutta 
myös toimintatulot ja verotulot kehittyivät positiivisesti. Toimintatuloja lisäsivät myös korona-
avustukset, joita on saatu välittömien koronasta johtuvien sosiaali- ja terveystoimen kulujen 
kattamiseen. Vuodelle 2021 on toimintatuottoihin kirjattu korona-avustuksia 1,7 milj. euroa. 
Koronaepidemian taloudelliset vaikutukset näkyvät osaltaan toimintakulujen kasvussa. Toi-
mintakulut kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna 5,2 milj. euroa eli 5,4 %. Toisaalta taas 
vuoden 2020 toimintakulut olivat ennätyspienet, mikä johtui osaksi kevään 2020 koronapan-
demian rajoitustoimenpiteistä.  
 
Verotulot kasvoivat vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 2,5 milj. euroa ja 
muutettuun talousarvioon verrattuna 0,6 milj. euroa. Vuoden 2021 verotulokertymä oli 53,48 
milj. euroa. Vuoteen 2020 verrattuna verotuloja kertyi 2,8 milj. euroa eli 5,5 % enemmän. 
Kunnallisverot kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna 2,7 % eli 1,2 milj. euroa ja yhteisöverotu-
lot kasvoivat 1,2 milj. euroa. Yhteisövero lisääntyi kuntien määräaikaisen yhteisöveron jako-
osuuskorotuksen ja talouden elpymisen vuoksi.  
 
Vuoden 2021 valtionosuudet olivat 41,4 milj. euroa. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen valtion-
osuustilitysten osalta, sillä Suomen hallitus tuki kuntia vuoden 2020 aikana akuutista 
kriisistä selviämiseen. Tällöin koronatukia maksettiin n. 3,5 milj. euroa valtionosuuksina. 
Vuonna 2021 koronatukea myönnettiin valtionavustuksena. Vuoden 2021 valtionosuuksiin 
sisältyy koronatukea 0,1 milj. euroa. Vuoteen 2020 verrattuna valtionosuuksia maksettiin 
1,4 milj. euroa vähemmän. 
 
Kaupungin tilikauden tulokset ovat olleet vuosina 2018-2019 alijäämäisiä. Vuosi 2020 oli 
ylijäämäinen 3,2 milj. euroa. Vuoden 2021 ylijäämä on 1,47 milj. euroa. Taseen yli-/alijää-
mätilillä oli vuoden 2020 tilinpäätöksessä 19,5 milj. euroa ja vuoden 2021 tilinpäätöksessä 
taseen yli-/alijäämätilillä oli 20,96 milj. euroa.  
 
Kaupungin nettoinvestoinnit ovat olleet 2000-luvulla huomattavasti tulorahoitusta suurem-
mat. Vuosina 2012-2021 nettoinvestoinnit ovat olleet yhteensä 103,2 milj. euroa,  eli 
keskimäärin 10,3 milj. euroa vuotta kohti. Tulorahoituksen määrä on vastaavasti ollut 52,3 
milj. euroa eli n. 5,2 milj. euroa/vuosi. Vaje on katettu pääosin lainalla. Lainamäärä on kas-
vanut ko. ajanjaksolla 38,1 milj. euroa. Vuoden 2021 lainamäärä on 67 milj. euroa (vuosi 
2020: 70,8 milj. euroa) eli asukasta kohden 4.718 euroa (vuosi 2020:4.977 euroa). Laina-
määrä kasvoi erityisesti vuosina 2018-2020, jolloin Lapuan kaupunki teki merkittäviä 
kouluinvestointeja. Lainamäärä on pienentynyt vuoteen 2020 verrattuna 3,7 milj. euroa.  
 
Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuustunnusluku vuonna 2021 oli n. 80 % (vuonna 
2020: 85 %). Laskennallinen lainanhoitokate oli 1, kun se vuonna 2020 oli 1,1.  
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Investointien tulorahoitusprosentti oli vuonna 2021 poikkeuksellisen hyvä 121 %. Vuonna 
2019 vastaava tunnusluku oli 21 % ja vuonna 2020 58 %. Investointien tulorahoitusprosentti 
on parantunut, mikä johtuu vuoden 2021 hyvästä vuosikatteesta sekä aiempia vuosia pie-
nemmästä investointitasosta. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä 
vuodelta oli –27,4 milj. euroa. Tunnusluku ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.  
 
Vuosikatteen, poistojen ja nettoinvestointien suhde on kehittynyt seuraavasti  
vuosina 2012-2021: 
 
 

 
 
Vuoden 2021 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.12.2020. Ta-
lousarvion vuosikatteeksi muodostui 4,9 milj. euroa, jolloin 6,5 milj. euron poistojen jälkeen 
tulos oli 1,6 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2021 tuloveroprosentti oli 21,5 %. 
 
Vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion toimintakulut olivat 100,3 milj. euroa. Talousarvioon 
tehtiin vuoden 2021 aikana muutoksia sillä valtuusto myönsi perusturvalautakunnalle 1,8 
milj. euron lisämäärärahan, sisäiset vuokrat lisättiin talousarvioon, verotuloarvioita nostettiin 
ja korko- ja rahoitustuottojen määrärahoihin tehtiin tarkistuksia. Muutetun talousarvion toi-
mintakulut olivat 114,5 milj. euroa (sisältää sisäiset vuokrat). Sisäisten vuokrien osuus oli 
12,5 milj. euroa. 
 
Toimintatuottoja kertyi 21,2 milj. euroa, joista sisäisten vuokratulojen osuus oli 6,6 milj. eu-
roa. Toimintatuottoja kertyi muutettuun talousarvioon verrattuna 1,6 milj. euroa enemmän. 
Tämä johtuu siitä, että STM on korvannut kunnille koronapandemiasta aiheutuneita kustan-
nuksia. Näiden korvausten määrä on n. 1,7 milj. euroa eikä niitä ole erikseen budjetoitu.  
 
Kaupunginhallituksen toimintatuotot olivat 1 milj. euroa ja toimintakulut olivat 4,9 milj. euroa. 
Toimintakate oli -3,8 milj. euroa. Talousarvioon nähden toimintakate alittui 0,6 milj. eurolla. 
 
Sivistyslautakunnan toimintatuotot olivat 2,2 milj. euroa ja toimintakulut olivat 34,1 milj. eu-
roa. Toimintakate oli -31,8 milj. euroa. Toimintakate ylittyi talousarvioon verrattuna 0,4 milj. 
euroa. 
 
Perusturvalautakunnan toimintatuotot olivat 6,7 milj. euroa ja toimintakulut olivat 58,2 milj. 
euroa. Toimintakate oli -51,6 milj. euroa. Toimintakate alittui n. 1,2 milj. euroa. Perusturva-
lautakunnan toimintakatteen alitukseen vaikutti saadut koronakustannusten korvaukset 1,7 
milj. euroa. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri palautti kertyneitä ylijäämiä kunnille. 
Lapuan osuus oli 0,6 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon toimintakulut olivat 19,8 milj. euroa. 
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Teknisen lautakunnan toimintatuotot olivat 11,1 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön oli 
0,3 milj. euroa ja toimintakulut olivat 16,4 milj. euroa. Toimintakate oli -5 milj. euroa. Talous-
arvioon verrattuna toimintakate alittui 0,3 milj. euroa. 
 
Ympäristölautakunnan toimintatuotot olivat 0,2 milj. euroa ja toimintakulut olivat 0,3 milj. eu-
roa. Toimintakate oli -0,2 milj. euroa. Toimintakate alittui talousarvioon verrattuna 0,06 milj. 
euroa. 
 
Toimintakatteiden jakautuminen palvelukeskuksittain vuoden 2021 tilinpäätöksessä. 
 

 
 
Taulukossa on yhdistetty vaalien, tarkastuslautakunnan ja valtuuston toimintakatteen, koska niiden osuus on vähäinen. 
 

Valtionosuuksiin budjetoitiin 41,1 ja lopulliset valtionosuudet olivat 41,4 milj. euroa. Valtion-
osuuksia kertyi 0,3 milj. euroa budjetoitua enemmän. Vuoden 2021 lopulla opetus- ja 
kulttuuriministeriön valtionosuuksiin tehtiin tarkistuspäätös, ja tämä tarkistuspäätös vaikutti 
siihen, että valtionosuuksia kertyi budjetoitua enemmän. 
 
Vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion kunnallisverot olivat 45,3 milj. euroa. Vuoden 2021 
keväällä ja kesällä nähtiin taloudessa vahva spurtti, jonka ansiosta myös verotuloennusteet 
paranivat. Muutetun talousarvion kunnallisverot olivat 46,5 milj. euroa. Kunnallisverotuloen-
nustetta korjattiin siis n. 1,2 milj. eurolla. Kunnallisverotulokertymä oli 46,8 milj. euroa, mikä 
oli 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. 
 
Yhteisöveroa budjetoitiin 2,7 milj. euroa. Talousarviomuutoksen jälkeen yhteisöveron budje-
toitu määrä oli 3,4 milj. euroa. Yhteisöveroa tilitettiin n. 3,6 milj. euroa. Kiinteistöverotuloa 
tilitettiin 3,1 milj. euroa. Budjetoitu määrä oli 3 milj. euroa. 
 
Verotuloarviota korotettiin yhteensä 1,9 milj. eurolla, muita rahoitustuottoja korotettiin 0,09 
milj. euroa, lainojen korkokuluja laskettiin 0,06 milj. euroa ja muita rahoituskuluja korotettiin 
0,02 milj. euroa. Korkotuottoihin sisältyy myös talousarviomuutoksena käsitellyt sisäiset kor-
kotuotot, joiden budjetoitu euromäärä on 5,9 milj. euroa. Sisäisillä vuokrilla ei ole vaikutusta 
vuosikatteeseen.  
 
Alkuperäisen talousarvion vuosikate oli 4,9 milj. euroa. Muutetun talousarvion vuosikat-
teeksi muodostui 5,1 milj. euroa. Toteutunut vuosikate oli 7,97 milj. euroa. 
 
Vuonna 2021 toimintatuotot olivat 2,2 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Tämä selittyy 
vuoden 2021 koronatuilla, joita on kirjattu tilinpäätökseen 1,7 milj. euroa. Toimintakulut kas-
voivat voimakkaasti, 5,2 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2021 toimintakate 
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heikkeni noin 2,9 milj. euroa, verotulot nousivat 2,8 milj. euroa ja valtionosuudet vähenivät 
1,4 milj. euroa vuoteen 2020 verrattuna. Tilinpäätöksen mukainen vuosikate oli 7,97 milj. 
euroa. Vuoden 2020 vuosikate oli 9,3 milj. euroa eli vuoden 2021 vuosikate oli 1,4 milj. eu-
roa pienempi. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 6,5 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä oli 
1,47 milj. euroa. Vuosi 2021 oli ylijäämäinen 1,47 milj. euroa (vuonna 2020: 3,2 milj. euroa). 
Taseen ylijäämätilillä oli vuoden 2021 lopussa 20,96 milj. euroa. 
 
Vuonna 2021 vuosikate riitti poistoihin hyvän vuosikatteen ansiosta. Lainamäärä väheni 
vuoden 2021 aikana 3,7 milj. eurolla. Vuoden 2021 lopussa lainamäärä oli 67 milj. euroa, 
josta kuntatodistusten osuus on 18 milj. euroa. Vuoden 2021 nettoinvestoinnit olivat 6,4 
milj. euroa. Nettoinvestoinnit ovat laskeneet merkittävästi verrattuna vuosiin 2018 - 2020, 
koska kouluinvestoinnit ovat valmistuneet.  

 

 

1.5 Kaupungin henkilöstö 
 

Kaupungin henkilöstön määrä 31.12. 
 

Vuosi Vakinai-
set 

Sijai-
set 

Määräai-
kaiset 

Työllis-
tetyt 

Projekti- 
työn 
tekijät 

Yhteensä Yht. ilman 
työllistet-
tyjä 

Näistä 
palkaton 
virkava-
paa/ 
työloma 

2021 805 92 114 14 4 1029 1015 66 
2020 786 93 94 10 3 986 976 66 
2019 779 88 86 9 2 964 955 45 
2018 767 93 90 8 2 960 952 59 

 
Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden viimeisenä päivänä 805, jossa kasvua 
oli edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna 19 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä on 
kasvanut erityisesti terveyspalveluissa (+10) ja sosiaalipalveluissa (+ 16). Sosiaalipalve-
luissa henkilöstömäärän kasvuun vaikutti Saarenpääkodin henkilökunnan siirtyminen 
kaupungin palvelukseen ja kotihoitoon vuoden 2021 alusta. 
 
Määräaikaisen henkilöstön määrä edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi 20 henkilöllä. Mer-
kittävintä kasvu oli varhaiskasvatuksessa, jossa lisäystä oli 19 henkilöä.  
 
Kokonaishenkilöstömäärä oli 1029, jossa kasvua edelliseen vuoteen 43 henkilöä. 
 
Lisäksi sivutoimisia tuntiopettajia on vuoden lopussa 59 (55/2020, 63/2019 ja 65/2018) ja 
lyhytaikaisia sijaisia 34 (46/2020, 34/2019 ja 43/2018). 
 
Toimielinkohtainen henkilöstömäärä esitetään liitetiedoissa. 
 
Kaupungissa laaditaan erillinen henkilöstöraportti. 
 
Työelämätaitojen osaamismerkit -hankkeelle Keva myönsi työelämän kehittämisrahaa 
30.000 euroa. Koulutushanke keskittyy esimiesten osaamisen vahvistamiseen kaupungin 
omista koulutus- ja kehittämistarpeista lähtien. Hanke alkoi loppuvuodesta 2021 ja pääosin 
hankkeen toteuttaminen painottuu vuodelle 2022. 
 
KVTES:n sopimusalalla hyväksyttiin ohjeet henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin ja 
henkilökohtaisia lisiä myönnettiin arviointeihin perustuen vuoden aikana.  
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Kehittämiskohteena esiin tullut henkilöstön liikunta- ja kulttuurietu otettiin käyttöön loppu-
vuodesta 2021. Vuodelle 2021 liikunta- ja kulttuurietua myönnettiin 50 euroa, koska tyhy-
toiminta jäi osittain toteutumatta koronapandemian ja siitä johtuvien rajoitustoimien vuoksi 
ja myös siksi, että koronapandemia on aiheuttanut lisätyötä ja paineita suoraan tai välilli-
sesti koko henkilöstölle. Vuonna 2022 liikunta- ja kulttuuriedun arvo on 125 euroa. Liikunta- 
ja kulttuurietu toteutetaan Epassin kautta. 
 
Henkilöstötutkimuksen tulosten pohjalta todettiin, että työntekijöille halutaan taata turvalli-
nen ja terveellinen työympäristö, jossa häirintää ja epäasiallista kohtelua ei tule sallia. 
Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisyä ja käsittelyä koskeva ohjeistus hyväksyttiin 
valtuustossa kesällä 2021. 
 
Osittain samaan aiheeseen liittyen Vahvuutena välittäminen -teema lanseerattiin kaupun-
gissa varsinaisesti vuoden 2022 alussa, mutta teeman valmistelua tehtiin jo 2021 vuoden 
puolella.  
 
Vuoden 2023 alussa lähes 400 kaupungin työntekijää siirtyy Lapuan kaupungilta Etelä-Poh-
janmaan hyvinvointialueen palvelukseen. Valmistelutyötä on tehty jo vuoden 2021 aikana ja 
ensimmäiset yhteistoimintaneuvottelut käytiin liittyen henkilöstön tietojen siirtämiseen hyvin-
vointialueelle valmistelutyötä varten. 
 
Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön vaalit pidettiin loppuvuonna ja vaalissa valittiin kolme 
työsuojeluvaltuutettua ja varavaltuutettuja työntekijöiden keskuudesta. 
 
Vuoden 2021 aikana eläkkeelle (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, osa-
työkyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki) siirtyneitä henkilöitä oli yhteensä 38. Näistä 
vanhuuseläkkeelle siirtyi 28 henkilöä. Edellisenä vuonna eläkkeelle siirtyneitä oli yhteensä 
31, joista 18 jäi vanhuuseläkkeelle. 
 
Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 64,2 vuotta ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirty-
neiden 50,8 vuotta. 

 
 

1.6 Muut ei-taloudelliset asiat 
 

Kirjanpitolain 3a-luvun mukaan toimintakertomuksessa annetaan tiedot siitä, miten kunta 
huolehtii korruption ja lahjonnan torjumisesta sekä ihmisoikeusasioista. Korruptiolla tarkoite-
taan vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttöä. Lahjonnalla tarkoitetaan lahjuksen tai muun 
perusteettoman edun saamista, pyytämistä, antamista, vaatimista tai hyväksymistä siten, 
että se vaikuttaa kohdehenkilön tehtävän asianmukaiseen suorittamiseen tai siihen, miltä 
hänen toimintansa ulkopuolisista vaikuttaa. Päätöksenteon riippumattomuuden ja avoimuu-
den lisäämiseksi on luottamushenkilöiltä ja toimielinten esittelijöitä pyydetty kuntalain 84 
pykälän mukaiset sidonnaisuusilmoitukset. Esteellisyyssäännöksiin on kiinnitetty huomiota 
luottamushenkilöiden koulutuksessa.  
 
Lapuan kaupungilla ei ole erillistä ohjeistusta vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista eikä 
eettisistä toimintaperiaatteista lukuun ottamatta henkilöstön ja luottamushenkilöiden muista-
misohjetta.   
 
Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia edistetään kaupunginvaltuuston hyväksy-
mällä yhdenvertaisuussuunnitelmalla. 
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1.7 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Vuonna 2021 Lapuan kaupungin tilikauden tulos oli 1,47 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 
Myös vuosi 2020 oli ylijäämäinen. Lapuan kaupungilla oli vuoden 2021 lopussa taseeseen 
kertyneitä ylijäämiä yhteensä 21 miljoonaa euroa. 
 
Lapuan kaupungin vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion vuosikate on 4,9 miljoonaa eu-
roa ja poistot 6,5 miljoonaa euroa, joten alkuperäisen talousarvion tilikauden tulos on 
alijäämäinen n. 1,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 talousarvioon tehtiin useampia talousar-
viomuutoksia. Merkittävin talousarviomuutos oli perusturvalle myönnetty 1,8 milj. euron 
lisämääräraha. Vuonna 2021 korotettiin myös verotuloarviota n. 1,9 milj. eurolla, sillä vero-
tulojen kehitys oli vuonna 2021 erityisen hyvä. Muutetun talousarvion vuosikate oli 5,1 milj. 
euroa. 
 
Vuoden 2022 talousarvion lähtökohtana on tasapainoinen talous, jossa vuosikate on 6,75 
milj. euroa ja poistojen määräksi on arvioitu 6,75 milj. euroa, joten tilikauden yli/alijäämä on 
näin ollen nolla euroa. Jotta nollatulokseen päästään, se vaatii tarkkaa talousseurantaa ja 
kustannustietoisten valintojen tekemistä sekä kaupungin toimenpideohjelman noudatta-
mista. Vuoden 2023 sote-uudistus tuottaa omat haasteensa taloudelle.  
 
Strategian mukaisen talouden tasapainon saavuttamiseksi Lapuan kaupungilla on erillinen 
toimenpideohjelma, jonka puitteissa toteutetaan toimenpiteitä seuraavilla osa-alueilla: 
 

- tulojen laajentamis- ja tehostamistoimenpiteet 
- prosessien kuvaaminen ja kehittäminen toiminnan tehostamiseksi, digitalisaation lisää-

minen 
- toiminnallisten muutosten toteuttaminen pääasiallisesti eläköitymisten yhteydessä 
- organisaatiorakenteiden läpikäynti ja arviointi sekä tarvittaessa hierarkian keventäminen 
- poikkihallinnollisen yhteistyön ja kolmannen sektorin kanssa tapahtuvan yhteistyön lisää-

minen toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten säästämiseksi 
- palveluverkon arviointi ja rakenteellisten muutosten esitykset 
- palvelutason arviointi ja rakenteellisten muutosten esitykset 
- hankintatoimen kehittäminen 
- kustannusten välttämättömyyden arviointi ja tiiviimpi seuranta sekä sisäinen koulutus 
- strategisten omistusten arviointi ja toimenpide-esitykset. 

 
Lapuan kaupungin lainamäärä on 67 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopussa. Kuntatodistus-
ten määrä oli 18 milj. euroa vuoden 2021 lopussa. Lainoista 84 % on Kuntarahoituksen 
kautta ja muut lainat ovat pankkilainoja. Mikäli korkotaso nousisi, lisäisi se kaupungin vuo-
sittaisia lainojen korkokuluja.  

 
Vuotta 2021 leimasi koronapandemia, mutta talouden yleiskuva loppuvuodesta 2021 pysyi 
vakaana ja maailmantalouden arvioitiin jatkavan toipumistaan vaikka ripeimmän kasvun vai-
heen arvioitiinkin olevan ohi. Loppuvuodesta 2021 inflaatio on kuitenkin kiihtynyt. 
Helmikuussa 2022 Venäjä käynnisti sotatoimet Ukrainassa. Euroopan unioni, Yhdysvallat ja 
monet muut maat ovat asettaneet Venäjälle ja sen yksittäisille kansalaisille laajoja talouspa-
kotteita. Useat yritykset ovat vetäneet liiketoimintojaan pois ja jäädyttäneet investointi- 
suunnitelmia Venäjällä. Samalla Venäjän investointi- ja yhteistyösuunnitelmat Euroopassa 
ovat kariutumassa. Ensimmäisten arvioiden mukaan Venäjän BKT putoaa sanktioiden 
vuoksi vuonna 2022 n. 10-15 prosenttia. Pitkällä aikavälillä vaikutukset ovat suuremmat. 
Sodan etenemiseen ja vaikutuksiin liittyy tässä vaiheessa suurta epävarmuutta. Sota kui-
tenkin väistämättä pienentää aikaisemmin ennustettua talouskasvu-uraa. Venäjän 
taloudelle asetettujen sanktioiden negatiiviset vaikutukset ulottuvat myös Suomeen, erityi-
sesti niihin yrityksiin, jotka eivät löydä raaka-aineelleen, tuotteilleen tai palveluilleen 
korvaavia markkinoita. 
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1.8 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toimin-
nan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 

 
Lapuan kaupungin johtoryhmä on arvioinut merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät. Ris-
keistä on laadittu erillinen yhteenveto, jossa riskit on luokiteltu strategisiin, taloudellisiin, 
operatiivisiin, ulkoisiin ja vahinkoriskeihin. Riskeistä on arvioitu niiden syyt, seuraukset, to-
dennäköisyydet ja vaikutukset. Riskien seurannan ja valvonnan osalta on sovittu 
toimenpiteistä vastuuhenkilöineen. 
 
Strategiset ja taloudelliset riskit 
 
Lapuan kaupungin johtoryhmä on arvioinut merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät. Ris-
keistä on laadittu erillinen yhteenveto, jossa riskit on luokiteltu strategisiin, taloudellisiin, 
operatiivisiin, ulkoisiin ja vahinkoriskeihin. Riskeistä on arvioitu niiden syyt, seuraukset, to-
dennäköisyydet ja vaikutukset. Riskien seurannan ja valvonnan osalta on sovittu 
toimenpiteistä vastuuhenkilöineen. 
 
Veto- ja pitovoimatekijöitä lisäämällä Lapuan kaupunki on onnistunut saamaan nettomuutto-
voiton positiiviseksi (+46). Luonnollinen väestönmuutos on kuitenkin vielä negatiivinen  
(-13), koska vuonna 2021 syntyneiden ja kuolleiden erotus oli -59. Valtakunnallisen trendin 
mukaisesti syntyvyys alenee ja väestön ikääntyessä kuolleisuus lisääntyy. Lapuan kaupun-
gin tulee jatkossakin panostaa nettomuuttovoiton kasvuun, jotta väestönkasvu saadaan 
kokonaisuutena kasvu-uralle. Mikäli väestö vähenisi merkittävästi, olisi sillä vaikutuksia pal-
veluverkon muutoksiin, verotulojen heikkenemiseen ja talouden tasapainoon. 
 
Työpaikkojen säilyttäminen ja uusien työpaikkojen syntyminen on Lapuan kaupungille tär-
keää. Lapuan kaupunki on tehnyt toimenpiteitä elinkeinotoiminnan neuvonta- ja 
sijoittumispalveluiden vahvistamiseksi. Lapuan kaupungin logistinen sijainti mahdollistaa 
työssäkäynnin laajalta alueelta, mutta elinvoimaisen kaupungin säilyttämiseksi on tärkeää 
mahdollistaa elinkeinotoiminnan investoinnit ja laajentuminen kaupungissa. Valtatie 19 pa-
rantaminen Lapuan ja Seinäjoen välillä on alkamassa vuoden 2022 alkupuolella. Valtatie 19 
parannukset mahdollistavat talouden ja työllisyyden kasvun Lapualla. Lapuan kaupungin 
tulee jatkossakin panostaa liike- ja teollisuustonttien tarjontaan sekä elinkeinotoiminnan pal-
veluihin siten, että uusia investointeja ja työpaikkoja saadaan Lapualle. Etelä-Pohjanmaan 
väestön ikääntymisen vuoksi tulee Lapuan kaupungin yhdessä muiden Etelä-Pohjanmaan 
kuntien kanssa ryhtyä toimenpiteisiin osaavan työvoiman lisäämiseksi.  
 
Strategian mukaisen talouden tasapainon saavuttamiseksi Lapuan kaupungilla on erillinen 
toimenpideohjelma, jonka puitteissa toteutetaan toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. 
Vaikka Lapuan kaupungin taseen ylijäämät ovat hyvällä tasolla (21,0 miljoonaa euroa vuo-
den 2021 lopussa), tulee Lapuan kaupungin toteuttaa toimenpideohjelman mukaisia 
muutoksia siten, että talous pysyy ylijäämäisenä. Rahoituksen tasapaino edellyttäisi, että 
nettoinvestoinnit kyettäisiin rahoittamaan tulorahoituksella. Lapuan kaupungin lainamäärä 
on 67,0 miljoonaa euroa. Velkamäärän vuoksi korkojen nousulla olisi merkittävä vaikutus 
kunnan talouteen. 
 
Toiminnalliset riskit 
 
Toiminnallisten riskien tunnistamista ja arviointia tehdään myös osana päivittäistä johta-
mista. Tunnistetut toiminnalliset riskit huomioidaan organisaation varautumisen ja jatku-
vuudenhallinnan suunnittelussa. Myös vakuuttamisella voidaan pienentää vahinkoriskien 
taloudellisia vaikutuksia. Omaisuusriskien kartoituksessa ja vakuutusten kilpailuttamisessa 
on käytetty asiantuntijana vakuutusmeklari Söderberg & Partners Oy:tä. 
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Merkittävimpiä toiminnallisia riskejä ovat henkilöstön saatavuuteen ja osaamisen kehittämi-
seen liittyvät asiat. Lapuan kaupungin vakituisesta henkilöstöstä arviolta 34 % tulee 
eläköitymään seuraavien kymmenen vuoden kuluessa. Tähän asti avoinna oleviin virkoihin 
ja toimiin on pääsääntöisesti saatu päteviä hakijoita. Suomen työmarkkinoilta poistuu mer-
kittävä määrä ihmisiä tulevina vuosina ja se saattaa muodostaa riskin pätevien henkilöiden 
löytämiseksi. Lapuan kaupungin tulee jatkaa työhyvinvoinnin kehittämistä, jotta kaupunki on 
jatkossakin haluttu työnantaja. 
 
Tietojärjestelmien ja -tekniikan merkitys on entistä suurempi kaikessa toiminnassa. Lapuan 
kaupungin tulee panostaa siihen, että henkilöstöä koulutetaan tunnistamaan tietoihin ja tie-
tojärjestelmiin kohdistuvat riskit. Kaupungin tulee myös panostaa tietohallinnon osaamisen 
ja yhteistyökumppaniverkostojen kehittämiseen tulevaisuudessa. It-ympäristön korjausvelan 
seurauksena palvelutuotannossa saattaa aiheutua häiriöitä. It-ympäristön jatkuvalla kehittä-
misellä pyritään vähentämään mahdollisia palvelutuotannon häiriöitä. 
 
Ulkoiset riskit 
 
Lainsäädännön muutoksilla, valtion toteuttamilla kuntien tehtävien lisäämisellä ja valtion-
osuuksien leikkauksilla saattaa olla merkittävä vaikutus kuntien toiminnan ja talouden 
kehittämisessä. Viime aikoina tehtävien lisääminen on toteutettu nopealla aikataululla siten, 
että suunnitteluaika on jäänyt lyhyeksi. Riskit muutosten toteuttamisessa ja niiden vaikutuk-
sella kuntatalouteen on suuri, mikäli muutoksiin ei jää riittävää valmistautumisaikaa. 
 
Koronaepidemialla saattaa olla merkittäviä jälkivaikutuksia asukkaiden hyvinvoinnin ja tur-
vallisuuden kokemuksiin ja siten merkittävä riski tehtävien ja kustannusten lisääntymiseen 
perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Ko-
ronaepidemian vaikutukset ulottuvat kaikkiin Suomen kuntiin. 
 
Sote-uudistuksella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia kuntien toimintaan ja talouteen. 
Sote-uudistuksen vaikutuksia kuntien toimintaan ja talouteen ei ole kyetty yksityiskohtaisesti 
arvioimaan. Samaan aikaan sote-uudistuksen toteuttamisaikataulu on hyvin tiukka. Tämä 
lisää merkittävästi kuntien riskejä ottaa riittävässä määrin huomioon yksityiskohtien vaiku-
tuksia toimintaan ja talouteen sekä toteuttaa oikea-aikaisesti niiden mahdollisesti 
aiheuttamia sopeuttamistarpeita. 
 
Ulkoiset uhat voivat aiheuttaa häiriöitä palvelutuotannossa. Lapuan kaupungin erillinen 
uhka-arvio on laadittu maaliskuussa 2021. Ukrainan sodan aiheuttaman epävarmuuden  
lisääntyminen edellyttää uhka-arvion päivittämistä ja varautumisen toimenpiteiden läpikäyn-
tiä. Ulkoisesta uhasta aiheutuvat häiriöt voisivat vaikeuttaa palveluiden tuottamista ja 
aiheuttaa taloudellisia vahinkoja. 
 
Kaupunkikonsernin merkittävät riskit 
 
Kaupunkikonsernin merkittävien riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa hyödynnetään tie-
toja palvelualueiden ja tytäryhtiöiden tunnistamista ja arvioimista riskeistä. Merkittävistä 
riskeistä raportoidaan vuosittain yhtiö/yhtymäkohtaisesti tilinpäätöksissä. 
 
Konsernin lainakanta oli tilinpäätösvuoden lopussa 119,8 miljoonaa euroa. Konsernin suh-
teellinen velkaantuneisuus oli 99 %. Konserniin kuuluvien kuntayhtymien mittavat 
investoinnit lisäävät konsernin velkaantuneisuutta ja suhteellista velkaantuneisuutta. Velka-
määrän vuoksi korkojen nousulla olisi merkittävä vaikutus kaupunkikonsernin talouteen. 
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1.9 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä  
 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on tuottaa kohtuullinen varmuus, että 
kaupunkikonsernin toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan lainsäädäntöä, kaupungin 
ohjeita ja hyvää hallintotapaa, toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista siten, että 
asetetut strategiset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan kaupunginvaltuuston 
hyväksymän talousarvion puitteissa sekä että taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on 
luotettavaa. 

 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettelyitä ja toimintatapoja, joilla johto pyrkii 
varmistamaan toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden. Sisäinen valvonta on kaupungin ja 
sen palvelukeskusten ja vastuualueiden toiminnan omaa valvontaa, joka on johdon 
tekemää tai johdon lukuun tehtyä. Sillä varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan, toiminta 
on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, resurssit käytetään tehokkaasti ja 
tuloksellisesti, omaisuus on turvattu ja johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksen-
mukaista ja oikea-aikaista. Sisäinen valvonta on olennainen osa jokapäiväistä toiminnan 
ohjausta ja johtamista. 
 
Valtuusto on päättänyt hallintosäännössä kuntalaissa säädetyllä tavalla sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan perusteista. Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kukin toimielin ja vastuuhenkilö vastaavat 
omalla toimialallaan ja vastuualueellaan toiminnan sisäisestä valvonnasta. 
 
Kaupunginhallitus antaa toimintakertomuksessa selvityksen, miten kaupungin sisäinen 
valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kaupungissa järjestetty, onko valvonnassa 
havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää 
voimassa olevalla taloussuunnitelmakaudella. 
 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kuntalaissa säädetyllä tavalla sisäisen valvonnan 
perusteet vuonna 2015. Kaupunginhallitus on hyväksynyt uudistetun sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjeen vuonna 2018. Yleisohjeella on luotu eri toimintayksikköjen sisäiselle 
valvonnalle yhtenäiset puitteet. Lisäksi kaupungin johtoryhmä on hyväksynyt ohjeen 
”Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana toimintaprosesseja” tarkentamaan kaupungin 
yleisohjetta. Lapuan kaupungilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä, vaan 
sisäinen valvonta on osa kaupungin johtamisjärjestelmää ja päivittäisiä toimintaprosesseja. 
 
Lautakunnat ja hallintokeskus ovat antaneet toimintakertomuksissaan selonteon sisäisen 
valvonnan järjestämisestä.  
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Sisäisen valvonta ja keskeiset johtopäätökset vuoden 2021 osalta  
 
Vuosien 2020-2021 on kehitetty sisäistä valvontaa ja kehitystyö jatkuu tulevina vuosina. 
Vuonna 2020 on ensimmäisen kerran laadittu taloushallinnon aikataulut, jonka mukaisesti 
myös talouden toteutumaraportit valmistuvat kuukausittain ja ne viedään tiedoksi sekä 
kaupunginhallitukselle. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain ja ne viedään 
tiedoksi myös valtuustolle. Näin päättäjät ja viranhaltijat saavat ajankohtaista tietoa 
talousarvion toteutumisesta ja kaupungin taloudellisesta tilanteesta. Tätä samaa käytäntöä 
on noudatettu myös vuonna 2021. 
 
Vuoden 2021 aikana suoritettiin kolme sisäisen valvonnan tehtävää. Yhtenä sisäisen 
valvonnan kohteena oli maksuliikenteen tarkastus. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, 
millaisia riskejä Lapuan kaupungin maksuliikenteessä voi olla ja kuinka niitä voidaan 
välttää. Tarkastuksen tavoitteena oli tuottaa myös uusia ehdotuksia käytäntöjen muutta-
miseksi, mikäli havaitaan epäkohtia. Keskeisimpiä suosituksia maksuliikenteen tarkastus-
tulosten perusteella oli, että lokitietoja tulee tarkastella vuosittain, ilman laskukiertoa suori-
tettavat maksut tarkistetaan pistokoeluonteisesti vuosittain ja palkkojen maksuluettelot tulee 
henkilöstöpäällikön hyväksyä. 
 
Toisena tarkastuskohteena oli luottamushenkilöiden palkkionmaksuprosessi. Tarkastuksen 
tavoitteena oli kartoittaa Lapuan kaupungin luottamushenkilöiden palkkionmaksuprosessia 
ohjesäännön perusteella ja arvioida palkkionmaksuprosessin sujuvuutta ja tehokkuutta ja 
tehdä tulosten perusteella toimenpide-ehdotuksia. Palkkionmaksuprosessia selvitettiin 
haastatteluiden perusteella. Keskeisimpänä tuloksena oli, että luottamushenkilöiden 
palkkionmaksut vaativat aina jonkin verran selvittelyä, mutta sinänsä menettelytavat olivat 
palkkionmaksuja hoitaville henkilöille selviä. Ohjesääntö ja palkkionmaksuperusteet koettiin 
siis pääsääntöisesti selkeiksi. Keskeisimpänä suosituksena on, että työntekijän tai työteh-
tävien vaihdosten yhteydessä on tärkeää perehdyttää uusi henkilö luottamushenkilö-
palkkioita koskevaan sääntöön ja populuksen käyttöön. Myös luottamushenkilöitä olisi 
tärkeää ohjeistaa esimerkiksi valtuustokauden alussa, että he tietäisivät, mistä palkkioita 
maksetaan tai mitä korvauksia he voivat hakemuksella anoa ja mitä mahdollisia liitteitä 
hakemukseen pitää liittää.  
 
Kolmantena sisäisen valvonnan tarkistuskohteena oli hankintojen tarkastaminen. 
Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, miten hankintaohjetta noudatetaan. Hankintaohje on 
yksi keskeisimmistä asiakirjoista Lapuan kaupungin hankintojen tekemisen osalta. 
Tarkastuksen kohteena olevista laskuista 18 %:iin ei löydetty hankintapäätöstä. Hankintojen 
tarkastaminen osoittautui haasteelliseksi, sillä tarkastuksessa oli vaikeuksia kohdentaa 
toimittajan laskua tietylle hankintapäätökselle, koska laskutus on voinut tapahtua osissa ja 
toimittajalta on lisäksi voitu ostaa palvelua/tavaraa, joita ei ole tarvinnut kilpailuttaa. Myös 
sopimusten osalta oli haasteita kohdistaa sopimusta tiettyyn hankintaan. Hankinta on voinut 
liittyä myös vanhaan hankintasopimukseen/hankintapäätökseen. Vaikka hankintojen 
tarkastukseen jäi tiettyä epävarmuutta, voidaan kuitenkin olettaa, että tehdyt havainnot ovat 
suuntaa antavia ja prosesseissa on kehitettävää, jotta päätösketju on jäljitettävissä. 
Keskeisimmät suositukset olivat, että kaikki viranhaltijapäätökset tulee tehdä CaseM -
asianhallintaohjelmalla. Ostolaskulle tulee merkitä hankintapäätöksen numero tai muu 
vastaava viittaus, jotta hankinta on jäljitettävissä. Kaikki sopimukset tulee myös tallentaa 
asianhallintajärjestelmään. Myös hankintoihin liittyvän koulutuksen järjestäminen on 
keskiössä. Hankintaohjeeseen tulisi päivittää myös teknisen keskuksen viranhaltijoiden 
hankintavaltuudet, jotka sieltä nyt puuttuvat.  
 
Vuoden 2021 lopussa kaupungin esimiehille lähetettiin sisäisen valvonnan tarkistuslista, 
jossa kartoitettiin vastuuta sisäisestä valvonnasta, päätöksentekoprosessin sisäistä 
valvontaa, talouden ja toiminnan suunnittelua ja seurantaa, henkilöstöasioita, kirjanpitoa ja 
maksuliikennettä, omaisuuden hallinnointia, sopimuksia ja riskien hallintaa. 
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Palvelukeskuksen johtajille on toimitettu koonti oman alueensa esimiesten vastauksista ja 
lisäksi vastaukset koottiin yhteen koko kaupungin tasolla ja käsiteltiin johtoryhmässä. 
Sisäinen valvonnan tarkistuslista oli käytössä toista kertaa. Tärkeimmät kehittämiskohteet 
vastausten perusteella ovat irtaimistoluettelon ylläpitoon liittyvä ohjeistus, ohjelmien 
varmistusvälien läpikäynti yhdessä tietohallinnon kanssa, kaupungin tietosuoja- ja 
tietoturvakäytäntöihin liittyvä sisäinen koulutus henkilöstölle, toimenkuvien päivittäminen ja 
kehityskeskustelujen käyminen. 
 
Säännösten ja määräysten noudattaminen 
 
Kaupungin toiminta ja päätöksenteko on perustunut lakeihin, viranomaisohjeisiin sekä 
kaupungin sääntöihin sekä hyvään hallintotapaan. Päätöksenteossa on noudatettu 
valtuuston hyväksymän Lapuan kaupungin hallintosäännön mukaisia määräyksiä.  
 
Sääntöjen ja määräysten noudattamista on valvottu osana jokapäiväistä toimintaa 
kaupungin johtamisjärjestelmän mukaisesti. Toimintavuonna ei ole tullut esiin merkittäviä 
puutteita tai laiminlyöntejä säännösten noudattamisessa. 
 
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin 
pätevyys ja luotettavuus  
 
Eri toimielimille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on käsitelty ao. toimielimen kohdalla 
toimintakertomuksessa. 
 
Lautakunnat ovat vuoden aikana raportoineet talousarvion sekä toiminnallisten tavoitteiden 
toteutumisesta kaupunginhallitukselle/-valtuustolle maaliskuun, kesäkuun, syyskuun sekä 
tilinpäätöksen tilanteen mukaan. Kaupunginhallitukselle on lisäksi kuukausittain raportoitu 
talousarvion toteutumatilanne sekä arvio määrärahan riittävyydestä. Kaupungin kokonais- 
taloudellisesta tilanteesta on raportoitu kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle raportointi-
ohjeiden mukaisesti sekä talousseminaareissa, tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden talous-
arvion käsittelyn yhteydessä. Kokonaistalouden näkökulmasta talousinformaatio on ollut 
riittävää.  
 
Riskienhallinnan järjestäminen 
 
Kaupungin henkilöstö ja omaisuus on vakuutettu. Henkilövakuutukset ovat OP Vakuutus 
Oy:ssä ja omaisuusvakuutukset ovat IF Vahinkovakuutus Oy:ssä. Kaupungin irtain ja 
kiinteä omaisuus on pääsääntöisesti vakuutettu täydestä arvosta. Vakuutusturva käydään 
vuosittain läpi vakuutusmeklarin ja kaupungin edustajien tapaamisessa.  
 
Lakisääteistä työpaikan vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia toteutetaan jatkuvana 
prosessina. Henkilöstöriskit liittyvät palvelutuotannossa pääosin pätevän henkilöstön 
saatavuuteen osittain vakinaisen henkilöstön osalta sekä erityisesti sijaistyövoiman osalta. 
Monella toiminnan alalla ohut organisaatio voi aiheuttaa riskin, koska tällöin toiminnan 
järjestäminen poikkeuksellisessa tilanteessa voi vaikeutua. Henkilöriskit on tunnistettu ja 
niihin on pyritty mahdollisuuksien mukaan varautumaan esim. varahenkilöjärjestelyillä ja 
ydinprosessin kuvaamisella. 
 
Rakennushankkeiden riskien hallinta on tapahtunut työturvallisuuslainsäädännön 
mukaisesti.  
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Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 
 
Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa lokakuussa 
2018. Lapuan kaupungin omistajapolitiikka on johtamisen väline, joka luo puitteet kaupunki-
konsernin menestykselliselle toiminnalle. Omistajapoliittisten linjausten lähtökohtana on 
kaupungin strategia ja siihen perustuvat kehittämistavoitteet. 
 
Kaupungin omistajapolitiikka keskittyy kaupungin tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden 
tarkasteluun. Laajemmassa tarkastelussa kaupungin omistajapolitiikka käsittää kaikki 
kaupungin omaisuuserät. Omistajapolitiikka määrittelee mm., missä tehtävissä tai toimin-
noissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana. Omistajapolitiikan päämäärän ja 
linjausten toteuttaminen on jatkuva prosessi, jonka käytännön toimenpiteet konkretisoituvat 
yksittäisten päätösten kautta. Kaupungin omistamat yhtiöt ja säätiöt (myös mahdolliset 
peruskaupungin liiketoimintapotentiaalia omaavat kokonaisuudet) arvioidaan kerran 
kaupunginhallituksen toimintakauden aikana. 
 
Kaupungin hankintaohjeet on ajantasaistettu tammikuussa 2018. Lisäksi on laadittu mallit ja 
prosessikuvaukset hankinta- ja sopimusasiakirjoille. Hankintojen osalta sisäisen valvonnan 
tarkistuslistan yhteenvedon pohjalta voidaan todeta, että hankintamenettelyistä tarvitaan 
vielä lisäkoulutusta, jota järjestetään vuoden 2021 aikana. 
 
Kaupungin rakennusten ja kiinteistöjen luettelointi ja hoito on keskitetty tekniselle keskuk-
selle. Irtaimiston hoito ja valvonta on hajautettu keskuksille. Sisäisen valvonnan tarkistus-
listan vastausten perusteella omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnan 
osalta havaittiin, että esimerkiksi kaupungin irtaimistoluetteloiden ylläpidosta on hyvä tehdä 
linjausta.  
 
Sopimustoiminta 
 
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksyttävät sopimukset valmistellaan keskitetysti 
hallintokeskuksessa. Muiden toimielinten hyväksyttävät sopimukset valmistellaan keskuk-
sittain ja tarvittaessa tehdään yhteistyötä hallintokeskuksen kanssa. 
 
Sopimusten toteutumisessa ei ole esiintynyt yksittäistapauksia lukuun ottamatta ongelmia. 
Sopimusten toteutumisen seuranta kuuluu asianomaisen vastuuhenkilön toimenkuvaan. 
Sopimusten hallintaa helpottaa asianhallintajärjestelmä. 
 
Kaupungin sopimuspohjat ja prosessikuvaukset on päivitetty vuonna 2018. Sisäisen 
valvonnan tarkistuslistan perusteella havaittiin, että sopimustoiminta vaatii vielä lisäkoulu-
tusta tai/ja tiedottamista esimerkiksi palvelukeskusten johtoryhmissä muun muassa sen 
osalta, että sopimukset laaditaan kaupungin pohjille mahdollisuuksien mukaan tai että 
sopimusluonnokset tarkistetaan tarvittaessa kaupungin lakimiehellä. 
 
Konsernivalvonta 
 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2018 Lapuan kaupungin konserniohjeen. 
Ohjeen mukaan tytäryhteisöillä on raportointivelvollisuus koskien talousarviota, osavuosi-
katsausta sekä tilinpäätöstä. Merkittävimpien tytäryhteisöjen osalta em. raportointivelvolli-
suus on toteutunut. 
 
Kaupunginhallitus on tarvittaessa kutsunut yhtiöiden toimivaa johtoa kokouksiinsa 
antamaan tilannekatsauksen toiminnastaan.  
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2. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 
 
2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 
 

Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman 
välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käy-
tetään lisäksi tuloslaskelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja.  
 
Esitettävä tuloslaskelma sisältää ulkoiset tuotot ja kulut. 
 

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 

 

 

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 
= 100* Toimintatuotot/Toimintakulut  
 
Vuosikate prosenttia poistoista 
= 100* Vuosikate/(Suunnitelman mukaiset poistot + arvonalentumiset) 

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Tuloslaskelma Tilinp. 2021 Tilinp. 2020
Ulkoinen (1000€) (1000€)

Toimintatuotot 14 119 11 929
Valmistus Omaan Käyttöön 307 211
Toimintakulut -101 184 -95 984
Toimintakate -86 758 -83 843
Verotulot 53 485 50 679
Valtionosuudet 41 410 42 767
Rahoitustuotot ja -kulut                               
 Korkotuotot 74 54
 Muut Rahoitustuotot 210 199
 Korkokulut -353 -429
 Muut Rahoituskulut -98 -82
Vuosikate 7 971 9 346
Poistot ja arvonalentumiset -6 499 -6 134
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos 1 472 3 211
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden Yli/Alijäämä 1 472 3 211

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 14,0 % 12,5 %
Vuosikate/poistot, % 122,6 % 152,4 %
Vuosikate €/ asukas 561 € 657 €
Asukasmäärä 31.12. 14 208 14 221
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Vuoden 2021 toimintatuotot olivat 14,1 milj. euroa. Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2020 
verrattuna 2,2 milj. euroa. Merkittävin tekijä toimintatuottojen kasvussa olivat valtion kunnille 
maksamat koronatuet, joiden osuus toimintatuotoista on n. 1,7 milj. euroa. Tuki myönnettiin 
testauksen, jäljittämisen, rokottamisen ja koronasta aiheutuvan sairaanhoidon kustannuk-
siin. Tuki oli laskennallinen ja se perustui toimintakohtaisiin yksikkömääriin. 
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 14 % (vuonna 2020: 12,5 %).Valmistus omaan 
käyttöön oli 0,3 milj. euroa. Vuonna 2020 sen osuus oli 0,2 milj. euroa. 
 
Vuoden 2021 toimintakulut olivat 101,2 milj. euroa (vuosi 2020: 96 milj. euroa).  
Toimintakulut ovat kasvaneet 5,2 milj. euroa (5,4 %) verrattuna vuoteen 2020. On kuitenkin 
huomattava, että vuoden 2020 toimintakulut olivat ennätyspienet ja ne kasvoivat vuoteen 
2019 verrattuna vain 0,2 milj. euroa. Toimintakulujen kasvua selittää, että vuoden 2021 
palkkojen sopimuskorotukset olivat suuremmat kuin vuonna 2020. Lisäksi vuoden 2021 toi-
mintakuluja kasvatti koronapandemia erityisesti perusturvan osalta, mutta myös muiden 
palvelukeskusten osalta. Vuoden 2020 kevään rajoitustoimet laskivat kustannuksia. Vuonna 
2021 ei enää samanlaisia rajoitustoimia ollut.  
 
Toimintakuluista merkittävimmän osan muodostaa henkilöstökulut 46,6 milj. euroa (46 %) ja 
palveluiden ostot 42,9 milj. euroa (42 %). Vuoden 2020 tilinpäätöksessä henkilöstökulujen 
osuus oli 43,2milj. euroa ja palvelujen ostojen osuus oli 39,2 milj. euroa. Henkilöstökustan-
nukset ovat kasvaneet vuonna 2021 3,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. 
Henkilöstökustannuksien kasvuun vaikutti edellisvuotta suurempi palkkojen yleiskorotus 
sekä Saarenpääkodin siirtyminen kaupungille. Siirto oli kustannusneutraali, mutta siirto nä-
kyy henkilöstökustannuksissa. Kunta-alan ensimmäinen yleiskorotus tehtiin vuonna 2020 
vasta elokuussa kun vastaavanlainen sopimuskorotus tehtiin vuonna 2021 jo huhtikuussa. 
Palkkojen sopimuskorotuksen määrä oli 1 % ja lisäksi sopimuskauteen kuului myös paikalli-
nen järjestelyerä, joka laitettiin myös maksuun 1.4.2021 lukien. Sen suuruus on 0,8 
prosenttia KVTES:n palkkasummasta. 
 
Seuraavasta taulukosta nähdään toimintakulujen jakautuminen: 

 

 

 

Toimintakulut (1000€)        Tilinp. 2021         Tilinp. 2020 Muutos € Muutos %
Henkilöstökulut 46 605 43 185 3 420 7,9 %
Palvelujen Ostot 42 883 39 118 3 765 9,6 %
Aineet, Tarvikkeet Ja Tavarat 6 586 5 984 602 10,1 %
Avustukset 4 112 6 447 -2 335 -36,2 %
Vuokrat 809 1 038 -229 -22,1 %
Muut Toimintakulut 189 212 -23 -10,8 %
Yhteensä 101 184 95 984 5 200 5,4 %
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Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden 
toiminnan kuluista. Toimintakate on kunnassa aina miinusmerkkinen. Vuoden 2021 toimin-
takate oli -86,8 milj. euroa. Toimintakate oli 2,9 miljoona euroa suurempi kuin vuonna 2020. 
Kun vuonna 2020 verotulojen tilitysennusteet laskivat merkittävästi koronapandemian 
vuoksi, niin vastaavasti vuonna 2021 verotulojen tilitykset nousivat parantuneen talouskehi-
tyksen vuoksi. Verotuloja kertyi 2,8 milj. euroa eli 5,5 % edellisvuotta paremmin. Lapuan 
kokonaisverotulot olivat 53,5 milj. euroa. Kunnallisveron tuotto oli 46,8 milj. euroa, kiinteistö-
veron tuotto oli 3,1 milj. euroa ja yhteisöveron tuotto oli 3,6 milj. euroa. Vuonna 2020 
Suomen hallitus korotti yhteisöveron jako-osuutta 10 %:lla. Tämä määräaikainen jako-osuu-
den korotus koski myös vuotta 2021. Kuntien jako-osuus oli vuonna 2021 44,34 prosenttia. 
Yhteisöveron jako-osuuden korotuksen arvioitu vaikutus yhteisöverotilityksiin vuonna 2021 
on 1,2 milj. euroa. 
 

 

 

Verotulojen  erittely Vuosi 2021 Vuosi 2020 Muutos € Muutos %
Kunnan tulovero 46 831 554 45 581 828 1 249 726 2,7 %
Kiinteistövero 3 095 352 2 774 253 321 099 11,6 %
Osuus yhteisöveron tuotosta 3 557 912 2 323 310 1 234 602 53,1 %
Yhteensä 53 484 818 50 679 392 2 805 427 5,5 %
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Valtionosuuksia tilitettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 41,4 milj. euroa. Valtionosuudet oli-
vat vuoteen 2020 verrattuna 1,4 milj. euroa pienemmät. Vuoden 2020 valtionosuudet olivat 
poikkeuksellisen suuret, koska niihin sisältyi merkittävä määrä koronatukea. Koronakustan-
nusten kompensointiin ei myönnetty vuonna 2021 tukea samoissa määrin valtionosuuksina. 
Vuoden 2021 valtionosuuksiin sisältyi koronatukea n. 0,1 milj. euroa, kun vuoden 2020 val-
tionosuuksiin sisältyi koronatukea n. 3,5 milj. euroa. Vuoden 2021 valtionosuudet olivat 41,4 
milj. euroa.  
 

 

 
Verotulot ja valtionosuudet vuonna 2021 olivat yhteensä 94,9 milj. euroa. Vuoden 2020 ve-
rotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 93,4 milj. euroa. Muutos oli positiivinen 1,5 milj. 
euroa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtionosuudet Vuosi 2021 Vuosi 2020
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. 
tasaukset 34 258 870 35 848 550
Opetus- ja kulttuuritoimen muut 
valtionosuudet -79 413 -264 806
Verotulojen maksun kompensaatio 245 218
Verotulomenetysten korvaus 7 242 552 6 937 981
VM:n oikaisupäätös, koronatuki 2020 -12 326
Yhteensä 41 409 683 42 766 943
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Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikate osoit-
taa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. 
Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, tulorahoi-
tus on riittävä edellyttäen, että poistot vastaavat keskimääräistä poistonalaisten 
investointien tasoa. Tilinpäätöksen mukainen vuosikate oli n. 8 milj. euroa (vuonna 2020: 
9,3 milj. euroa). Suunnitelmanmukaiset poistot olivat 6,5 milj. euroa (vuonna 2020: 6,1 milj. 
euroa). Hyvän vuosikatteen ansiosta vuosikate kattoi poistot 122,6 %:sti. Vuoden 2020 vas-
taava tunnusluku oli 152,4 %. Vuosikate asukasta kohden on myös yleisesti käytetty 
tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Vuosikate asukasta kohti oli 561 euroa 
ja 657 euroa vuonna 2020. Vuonna 2020 vuosikate asukasta kohti koko maassa oli 739 eu-
roa.  
 
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähen-
tää kunnan pääomaa. Vuoden 2021 tilikauden tulos oli ylijäämäinen 1,5 milj. euroa. Vuoden 
2020 tilikauden tulos oli ylijäämäinen 3,2 milj. euroa. Taseen kertynyt ylijäämä oli vuoden 
2020 tilinpäätöksessä taseen kertynyt ylijäämä oli 19,5 milj. euroa. Taseen kertynyt yli-
jäämä vuoden 2021 lopussa oli n. 21 milj. euroa. 
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2.2 Toiminnan rahoitus 
 

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien 
tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investoin-
tien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja 
maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa 
osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.  
 

 

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

RAHOITUSLASKELMA 2021 2020
Ulkoinen 1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta                             
  Vuosikate 7 971 9 346
  Tulorahoituksen korjauserät, netto -130 -70
Investointien rahavirta
  Investointimenot -6 683 -16 111
  Rahoitusosuudet investointeihin 75 96
  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 372 2 762
Toiminnan ja investointien rahavirta 1 606 -3 977

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset
  Antolainasaamisten lisäys -36
  Antolainasaamisten vähennys 172 1 371

Lainakannan muutokset
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 10 000
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 747 -8 082
  Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 000
Oman pääoman muutokset 1 200
Muut maksuvalmiuden muutokset -70 -3 571
Rahoituksen rahavirta -3 645 1 882

Rahavarojen muutos -2 040 -2 095

Rahavarat 31.12.            4 223 6 263
Rahavarat 1.1 6 263 8 358

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2021 2020

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 
vuodelta, 1000€ -27 351 -27 372
Investointien tulorahoitus, % 121 % 58 %
Laskennallinen lainanhoitokate 1,0 1,1
Kassan riittävyys, pv 13 19
Asukasmäärä 14 208 14 221
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Toiminnan ja investointien rahavirta on itsessään jo tunnusluku, jonka positiivinen määrä 
ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja 
kassan vahvistamiseen ja negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan katta-
maan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Toiminnan 
ja investointien rahavirta – välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kerty-
män avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä 
aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätös-
vuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua 
pysyvästi negatiiviseksi. Toiminnan ja investointien rahavirta oli positiivinen 1,6 milj. euroa 
ja rahoituksen rahavirta negatiivinen 3,6 milj. euroa joten rahavarat vähenivät 2 milj. euroa. 
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta oli -27,4 milj. euroa.  
 
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintame-
nosta on rahoitettu tulorahoituksella. Investointien tulorahoitusprosentti oli 121 %. Se on 
parantunut huomattavasti vuodesta 2020. Parantuneeseen tulorahoitusprosenttiin vaikuttaa 
vuoden 2021 pienemmät investointimenot sekä vuosikate, joka oli investointimenoja suu-
rempi. 
 
Laskennallinen lainanhoitokate -tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulo-
rahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa 
lainoista aiheutuvia velvoitteita. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo 
on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ot-
tamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Kunnan 
lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja 
heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Lapuan kaupungin laskennallinen lainanhoito-
kate oli 1 eli tyydyttävä. Vuonna 2020 vastaava tunnusluku oli 1,1. 
 
Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, mo-
nenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan 
rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassavarat riittivät 13 päivän kassasta 
maksuja varten, edellisvuoden luku oli 19 päivää. Kassavarojen riittävyys on heikko, mutta 
kassaa voidaan hallita lyhytaikaisen rahoituksen (kuntatodistusten) avulla. Negatiivisten tal-
letuskorkojen vuoksi kassavaroja ei ole kannattavaa pitää suurena. Kassan riittävyys 
päivinä tunnusluku oli vuonna 2020 koko maan osalta 53 päivää ja Etelä-Pohjanmaan 
osalta 34 päivää.  
 

 

  



Lapuan kaupunki Tilinpäätös 2021 29                    
 

3. Rahoitusasema ja sen muutokset 
 

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. 

 

Omavaraisuusaste,% 
=100*(oma pääoma + poistoero ja vapaaeht.varaukset)/(Koko pääoma-Saadut ennakot) 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 
= 100* (vieras pääoma – saadut ennakot)/Käyttötulot 
 
Kertynyt ylijäämä(alijäämä) 
= Edellisten tilikausien ylijäämä + tilikauden ylijäämä 
 
Lainakanta 31.12 
= Vieras pääoma – (saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat) 
 
Lainat ja vuokravastuut 31.12 
= Vieras pääoma – (saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat) + vuokravastuut 
 
Lainasaamiset 31.12 
= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset 
 

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

TASE TP 2021 TP 2020 TASE TP 2021 TP 2020
VASTAAVAA 1 000 € 1 000 € VASTATTAVAA 1 000 € 1 000 €

A PYSYVÄT VASTAAVAT 130 293 130 599
I Aineettomat hyödykkeet 533 721 A OMA PÄÄOMA 51 068 49 596

1. Aineettomat oikeudet           90 88 I  Peruspääoma                     30 111 30 111
2. Muut pitkävaikutteiset menot   443 633 II Edellisten tilik:n yli-/alijäämä 19 485 16 274

III Tilikauden yli-/alijäämä        1 472 3 211
II Aineelliset hyödykkeet          117 752 117 898

1.  Maa- ja vesialueet             18 433 18 558 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 690 667
2.  Rakennukset                    64 171 65 505 1. Lahjoitusrahastojen pääomat     244 146
3.  Kiinteät rakenteet ja laitteet 32 392 31 438 2. Muut toimeksiantojen pääomat    446 520
4.  Koneet ja kalusto              2 470 2 295
5.  Ennakkomaksut ja keskener.hanki 285 102 E VIERAS PÄÄOMA 88 093 90 868

I Pitkäaikainen                   47 297 50 651
III Sijoitukset 12 008 11 981 1. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta 40 500 44 029

1. Osakkeet ja osuudet            11 065 10 865 2. Lainat julkisyhteisöiltä       0 0
2. Muut lainasaamiset             399 474 3. Liittymismaksut ja muut velat                     6 797 6 622
3. Muut saamiset                  544 641

II Lyhytaikainen 40 796 40 217
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 244 146 1. Joukkovelkakirjalainat         18 000 18 000

1. Valtion toimeksiannot           2. Lainat rah. -ja vak.laitoksilta 8 529 8 729
2.  Lahjoitusvarojen erityiskatteet 244 146 3. Lainat julkisyhteisöiltä       0 18

4. Saadut ennakot                 1 161 855
C VAIHTUVAT VASTAAVAT 9 314 10 385 5. Ostovelat                      6 633 6 490
I Vaihto-omaisuus 157 165 6. Liittymismaksut ja muut velat                     816 769

1. Aineet ja tarvikkeet           157 165 7. Siirtovelat 5 657 5 356

II Saamiset 4 934 3 958 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 139 851 141 131

Lyhytaikaiset saamiset         4 934 3 958
1. Myyntisaamiset    2 595 2 609 TASEEN TUNNUSLUVUT 2021 2020
2. Muut saamiset   1 544 594 Omavaraisuusaste, % 36,8 % 35,4 %
3. Siirtosaamiset 795 755 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 79,7 % 85,4 %

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€ 20 957 19 485
III Rahoitusomaisuusarvopaperit Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas 1 475 1 370

Lainakanta 31.12. 1000€ 67 029 70 777
IV Rahat ja pankkisaamiset         4 223 6 263 Lainakanta 31.12, euroa/asukas 4 718 4 977

Lainat ja vastuut 31.12, 1000€ 71 911 76 119
VASTAAVAA YHTEENSÄ 139 851 141 131 Lainat ja vastuut, €/asukas 5 061 5 353

Lainasaamiset, 1000€ 399 474
Asukasmäärä 14 208 14 221
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Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja 
velkaisuutta. 
 
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä sel-
viytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan 
pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntata-
loudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Kaupungin omavaraisuusaste oli 36,8 %. 
Vuonna 2020 omavaraisuusaste oli 35,4 %. Kaupungin omavaraisuusaste on hieman  
kohentunut edellisvuodesta. Vuonna 2020 kaikkien kuntien keskimääräinen omavaraisuus-
aste oli 58 %. Lapuan kaupungin omavaraisuusaste on pysynyt alle 50 %:ssa viimeiset viisi 
vuotta.  
 
Suhteellinen velkaisuusprosentti kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vie-
raan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaisuus on omavaraisuusastetta käyttö-
kelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödyk-
keiden ikä, niiden arvostus ja poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä 
pienempi tunnusluvun velkaantuneisuuden arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla 
on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaisuusprosentti on 
vuoden 2021 tilinpäätöksessä 79,7 % ja edellisvuonna vastaava tunnusluku on ollut 85,4 %. 
Vuonna 2020 kaikkien kuntien keskimääräinen suhteellinen velkaisuusprosentti oli 60 % .  
 
Lapuan kaupungin taseessa on n. 21 miljoonan euron ylijäämäpuskuri tilikauden 2021 lo-
pussa. Tilinpäätöksen 2020 ylijäämän määrä oli 19,5 milj. euroa. Kaupungilla on kertynyttä 
ylijäämää 1.475 euroa/asukas. Vuonna 2020 kaikkien kuntien keskimääräinen asukaskoh-
tainen taseen kertynyt ylijäämä oli 2.286 euroa. 
 

 

 
Kaupungin lainakanta oli tilinpäätöksessä 67,03 milj. euroa. Vuotta aikaisemmin lainakan-
nan määrä oli 70,8 milj. euroa. Lainamäärä pienentyi 3,7 milj. eurolla. Lainamäärä asukasta 
kohden oli 4.717 euroa (vuonna 2020: 4.977 euroa). Vuonna 2020 kuntien Suomen kuntien 
keskimääräinen asukaskohtainen lainakanta oli 3.348 euroa. Etelä-Pohjanmaan kuntien 
keskimääräinen lainakanta vuonna 2020 oli 4.417 euroa. Lapuan kaupungin lainakanta 
asukasta kohden on koko maan ja eteläpohjanmaan kuntien keskiarvoon verrattuna suu-
rempi. Lapuan kaupungin lainamäärä on kasvanut viidessä vuodessa 19,6 milj. eurolla ja 
kymmenessä vuodessa 38,1 milj. euroa. 
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4. Kokonaistulot ja -menot 
 

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

 

 

Kokonaismenot olivat 117 milj. euroa, joista toimintakulut valmistus omaan käyttöön vähen-
nettynä olivat 101 milj. euroa. Investointimenot olivat 6,7 milj. euroa ja lainojen lyhennykset 
olivat 8,7 milj. euroa. Kokonaistulot olivat 115 milj. euroa. Kokonaismenot olivat kokonaistu-
loja n. 2 milj. euroa suuremmat.  
 

 

 

KOKONAISTULOT JA -MENOT  2021
ulkoiset

TULOT 1 000 € % MENOT 1 000 € %

Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta
Toimintatuotot 14 119 12,3 Toimintakulut 101 184 86,7
Verotulot 53 485 46,6  - valmistus omaan käyttöön -307 -0,3
Valtionosuudet 41 410 36,1
Korkotuotot 74 0,1 Korkokulut 353 0,3
Muut rah.tuotot 210 0,2 Muut rahoituskulut 98 0,1
Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät
 - Pysyvien vastaavien  +/- pakollisten varausten muutos 0 0,0
   hyödykkeiden luovutusvoitot -130 -0,1  - Pysyvien vastaavien

Investoinnit    hyödykkeiden luovututappiot 0 0,0
Rahoitusos. investointimenoihin 75 0,1 Investoinnit
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 372 0,3 Käyttöomaisuusinvestoinnit 6 683 5,7

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta
Antolainasaam. vähennykset 172 0,2 Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 4,4 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset 8 747 7,5
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0
Oman pääoman lisäykset 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0,0

Kokonaistulot yhteensä 114 788 100,0 Kokonaismenot yhteensä 116 758 100,0
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5. Konsernin toiminta ja talous 
 
5.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen liittyvistä yhteisöistä 
 

Kuntalain 68 a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tu-
lee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan konsernitilinpäätös 
käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen, konsernin rahoituslaskelman sekä niiden 
liitteenä ilmoitettavat tiedot. 
 
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden 
liitetietojen yhdistelmänä. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdistellään rivi riviltä peruspää-
oman jäsen-osuuksien mukaisessa suhteessa niiden kuntayhtymien ja liikelaitoskunta-
yhtymien tase, tuloslaskelma ja liitetiedot, joissa kunta on jäsenenä. Näiden lisäksi kunnan 
konsernitilinpäätökseen yhdistellään konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä 
osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. 
 
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan 
selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 
 
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä: 
 

 

  

Tytäryhteisöt Omistusosuus
Lapuan Energia Oy 100 %
Invest Lapua Oy 100 %
Simpsiönvuori Oy 100 %
Lapuan Kotiasunnot Oy 100 %
Lapuan taide- ja tiedesäätiö 100 %
Lapuan jäähalli Oy 97,76 %
Thermopolis Oy 79,76 %
Lapuan Jätevesi Oy 64 %

Kuntayhtymät Peruspääomaosuus
Etelä-Pohjanmaan liiton kuntayhtymä 7,38 %
E-P:n sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 7,67 %
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 3,03 %
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 5,57 %

Osakkuusyhteisöt Omistusosuus
Kiinteistö Oy Sahanplassi 49,7 %
Lappavesi Oy 45,0 %
Emineo Oy 27,0 %
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5.2 Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta 
 

Omistajaohjauksen strateginen johtamismalli käsittää kaupunginvaltuuston hyväksymän 
kaupunkistrategian ja omistajaohjauksen periaatteet sekä kaupunginhallituksen hyväksy-
män sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Strategista johtamista tukee kaupun-
ginvaltuuston hyväksymä konserniohje. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uudistetut omistaja-
poliittiset linjaukset ja konserniohjeen 29.10.2018. 
 
Lapuan kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vas-
taavat konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja sekä kaupunginhalli-
tuksen erikseen määräämät viranhaltijat. Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin 
johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa hänen ohjattavakseen määrätty-
jen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Lapuan kaupungin konserniohje koskee Lapuan 
kaupunkia, sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Niiden kuntayhtymien osalta, 
joissa kaupunki on jäsenenä, konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin kaupungin ääni-
valtaisuus huomioiden. Lisäksi ohjetta voidaan hyödyntää soveltuvin osin kaupungin 
osakkuusyhteisöjen ohjauksessa. Kaupungin tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava 
kaupunginhallitukselle kaupunkikonsernin taloudellisen aseman arvioimiseksi ja sen toimin-
nan tuloksen laskemiseksi tarvittavat tiedot.  
 
Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisö-
jen tulee antaa kaupungille puolivuosittain raportti sille asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä.  
 
Lisäksi tytäryhteisöjen ja omistusyhteysyhteisöjen tulee toimittaa helmikuun loppuun men-
nessä kaupungille tilinpäätösasiakirjat ja selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 
 
Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumista selvitetään tässä toimintakertomuk-
sessa jäljempänä. 
 
 

5.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 
 
Lapuan kaupunki on ostanut Lapuan jäähalli Oy:n osakkeita vuoden 2021 loppuun men-
nessä 583 kappaletta ja kaupungin omistusosuus on vuoden 2021 lopussa 97,76 %. 
Lapuan kaupunki on merkinnyt Thermopolis Oy:n osakkeita vuoden 2021 lopussa 9025 
kappaletta, jolloin Lapuan kaupungin omistusosuus Thermopoliksesta on 79,76 %. Lapuan 
kaupunkikonsernin omistusosuus vuoden 2021 lopussa Thermopolis Oy:stä on 96,91 %. 
Thermopolis Oy:stä on tullut Lapuan kaupungin tytäryhtiö. As Oy Nahkurinkatu 9 on sulau-
tunut Lapuan Kotiasuntoihin.  
 
 

5.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 
 

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

Konsernitilinpäätöksen toimintatuotot olivat 57,1 milj. euroa ja toimintakulut olivat 135,7 milj. 
euroa. Toimintatuotot kattoivat toimintakuluista 42 %. Vuosikate oli 15,8 milj. euroa (vuonna 
2020: 14,8 milj. euroa) ja poistot olivat 10,8 milj. euroa (vuonna 2020: 10,5 milj. euroa). 
Konsernin tilikauden ylijäämä oli 4,5 milj. euroa (vuonna 2020: 4,2 milj. euroa). Vuosikate 
asukasta kohti oli 1.113 euroa, kun se vuonna 2020 oli 1.041 euroa. 
 

 
 

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

2021 2020
1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 57 088 49 018
Toimintakulut -135 707 -126 866
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -23 27
Toimintakate -78 642 -77 821
Verotulot 53 485 50 679
Valtionosuudet 41 410 42 767
Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 80 106
Muut rahoitustuotot 601 517
Korkokulut -776 -1 250
Muut rahoituskulut -345 -197

Vuosikate 15 813 14 802
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -10 861 -10 450
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Tilikauden tulos 4 952 4 352
Tilinpäätössiirrot 4 0
Tilikauden verot -13 -192
Laskennalliset verot -444 78
Vähemmistöosuudet 1 -4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 500 4 235

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 42,1 38,6
Vuosikate/poistot, % 145,6 141,6
Vuosikate, €/asukas 1113 1041
Asukasmäärä 14 208 14 221
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Konsernin vuosikate euroina/asukas vuosina 2017 - 2021 
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Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 

 
 
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta -tunnusluku tarkastelee in-
vestointien omarahoituksen toteutumista tilinpäätösvuodelta ja sitä edeltävältä neljältä 
vuodelta. Positiivinen kertymä ilmoittaa kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, 
lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen kertymä ilmaisee sen, että 
menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavarjoja vähentämällä tai ottamalla 
lisää lainaa. Tunnusluku ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Toiminnan ja inves-
tointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta oli -24 milj. euroa. 
 
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintame-
nosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosentti-
osuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyö-
dykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien 

RAHOITUSLASKELMA 2021 2020
Ulkoinen 1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta                             
Vuosikate 15 813 14 802
Satunnaiset erät
Tilikauden verot -13 -192
Tulorahoituksen korjauserät -179 -392

Investointien rahavirta

  Investointimenot -10 506 -24 745
  Rahoitusosuudet investointimenoihin 80 96
  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 386 3 710
Toiminnan ja investointien rahavirta 5 581 -6 721

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset
  Antolainasaamisten lisäykset -15
  Antolainasaamisten vähennykset 0 0

Lainakannan muutokset
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8 312 30 754
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 006 -19 658
  Lyhytaikaisten lainojen muutos 761 -921
Oman pääoman muutokset 108 1 200
Muut maksuvalmiuden muutokset -361 -5 571
Rahoituksen rahavirta -3 201 5 805

Rahavarojen muutos 2 380 -916

Rahavarat 31.12.            14 018 11 639
Rahavarat 1.1 11 638 12 555

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2021 2020

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 
vuodelta, 1000€ -23 799 -29 380
Investointien tulorahoitus, % 151,7 % 60,1 %
Laskennallinen lainanhoitokate 1,1 1,0
Kassan riittävyys, pv 32 24
Asukasmäärä 14 208 14 221
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tulorahoitusprosentti oli 151,7 ja tunnusluku on parantunut vuodesta 2020, jolloin se oli  
60,1 %. 
 
Laskennallinen lainanhoitokate - tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulo-
rahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa 
lainoista aiheutuvia velvoitteita. Konsernin lainanhoitokyky on hyvä, jos tunnusluvun arvo on 
yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluvun arvo on 1 - 2 ja heikko, jos tunnusluvun arvo jää alle yh-
den. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun 
tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, reali-
soimaan kuntakonsernin omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Lapuan 
kaupunkikonsernin laskennallinen lainanhoitokate oli 1,1 vuonna 2021 ja 1 vuonna 2020. 
Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon vuonna 2021. Laskennallinen lainanhoitokate on 
tyydyttävällä tasolla.  
 
Konsernin maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, 
monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa konsernin rahavaroilla. Lapuan kaupunki-
konsernin kassan riittävyys on 32 päivää. Vuonna 2020 kuntakonsernien keskimääräinen 
kassan riittävyys päivinä on ollut 24 päivää. 
 
Konsernitase ja sen tunnusluvut 
 

 
 

VASTAAVAA 2021 2020 VASTATTAVAA 2021 2020
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

PYSYVÄT VASTAAVAT 183 074 184 098 OMA PÄÄOMA 55 798 51 230

Aineettomat hyödykkeet 1 392 1 577 Peruspääoma 30 111 30 111
   Aineettomat oikeudet 810 839 Säätiöiden ja yhdistysten perusp. 170 170
   Muut pitkävaikutteiset menot 583 738 Arvonkorotusrahasto 286 283
   Ennakkomaksut Muut omat rahastot 321 325

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 20 410 16 107
Aineelliset hyödykkeet 175 891 176 835 Tilikauden yli-/alijäämä 4 500 4 235
   Maa- ja vesialueet 22 169 22 122
   Rakennukset 105 782 107 423 VÄHEMMISTÖOSUUS 536 581
   Kiinteät rakenteet ja laitteet 33 151 31 940
   Koneet ja kalusto 10 262 10 812 PAKOLLISET VARAUKSET 584 656

  Eläkevaraukset
   Muut aineelliset hyödykkeet 3 806 3 975   Muut pakolliset varaukset 584 656
   Ennakkomaksut ja kesken-
   eräiset hankinnat 722 564 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 060 953

Sijoitukset 5 791 5 686 VIERAS PÄÄOMA 152 990 154 798
   Osakkuusyhteisöosuudet 2 908 2 977
   Osakkeet ja osuudet 2 494 2 336 Pitkäaikainen korollinen pääoma 89 633 93 078
   Joukkovelkakirjalainasaamiset Pitkäaikainen koroton pääoma 12 470 11 840
   Muut lainasaamiset 15 Lyhytaikainen korollinen pääoma 30 133 29 590
   Muut saamiset 373 373 Lyhytaikainen koroton pääoma 20 754 20 290

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 611 433 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 210 967 208 218

VAIHTUVAT VASTAAVAT 27 282 23 687
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Vaihto-omaisuus 1 725 1 665
Omavaraisuusaste, % 27 25

Saamiset 11 539 10 383 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 99 108
 Pitkäaikaiset saamiset 4 10 Kertynyt ylijäämä (lalijäämä), 1000 € 24 910 20 342
 Lyhytaikaiset saamiset 11 535 10 374 Kertynyt ylijäämä (lalijäämä), €/as 1 753 1 430

Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € 119 765 122 668
Rahoitusarvopaperit 1 919 730 Konsernin lainakanta €/asukas 8 429 8 626

Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € 15 0
Rahat ja pankkisaamiset 12 099 10 909 Lainat ja vuokravastuut 31.12. 125 468 129 129

Lainat ja vuokravastuut € /asukas 8 831 9 080
VASTAAVAA YHTEENSÄ 210 967 208 218 Asukasmäärä 14 208 14 221
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Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat konsernin omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta 
ja velkaisuutta. 
 
Omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä 
selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Jos tunnusluvun arvo on 50 % tai sitä alempi, 
se merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta. Konsernin omavaraisuusaste oli 27 %, edel-
lisvuonna omavaraisuusaste oli 25 %. 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus-tunnusluku kertoo, paljonko konsernin käyttötuloista tarvittai-
siin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuo-
toista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Mitä pienempi velkaantuneisuuden 
tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet konsernilla on selviytyä velan takaisin-
maksusta tulorahoituksella. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus oli 99 %. Suhteellinen 
velkaantuneisuusprosentti vuonna 2020 oli 108 %.  
 
 

 
 

Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Konsernin lainamäärä vä-
heni edellisvuodesta n. 2,9 milj. euroa. Lainamäärä oli tilinpäätösvuoden lopussa 119,8 milj. 
euroa (vuonna 2020: 122,7 milj. euroa), asukasta kohti 8 429 euroa (vuonna 2020: 8 626) 
euroa. 
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6. Tilikauden tuloksen käsittely 
 

Vuoden 2021 tilikauden ylijäämä on 1.472.178,65 euroa. Kaupunginhallitus esittää, että tili-
kauden ylijäämä 1.472.178,65 euroa siirretään taseessa omaan pääomaan yli-/alijäämä-
tilille. 

  



Lapuan kaupunki Tilinpäätös 2021 42                    
 

7. Talousarvion toteutuminen 
 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion to-
teumavertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja 
tuloarvioiden toteutuminen. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in-
vestointi- ja rahoitusosa. Vuoden 2021 talousarviossa käyttötalousosan määrärahat ja 
tuloarviot olivat sitovia valtuustoon nähden toimielintasolla. Toiminnallisista ja taloudellisista 
tavoitteista toimielimet ovat antaneet selvityksensä toimintakertomuksissaan. Talousarvion 
toteumavertailu sisältää sisäiset menot ja tulot. 
 
 

7.1 Käyttötalouden toteutuminen 
 

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

 

Yhteenveto toimielinten toimintakatteista 

(sisäiset ja ulkoiset erät) 

 
 

  

Toimintakate Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Käyttö
2021 muutos muutosten jälkeen + yli/ -alle %

Vaalit -3 000 -3 000 -22 108,06 19 108,06
Valtuusto -76 000 -55 510 -131 510 -117 627,87 -13 882,13 89,4 %
Tarkastuslautakunta -34 000 -34 000 -21 902,20 -12 097,80 64,4 %
Kaupunginhallitus -4 139 170 -332 401 -4 471 571 -3 834 786,75 -636 784,25 85,8 %

Sivistyslautakunta -23 076 000 -8 393 130 -31 469 130 -31 843 600,80 374 470,80 101,2 %

Perusturvalautakunta -48 970 600 -3 848 610 -52 819 210 -51 596 588,85 -1 222 621,15 97,7 %

Ympäristölautakunta -211 817 -25 250 -237 067 -179 829,70 -57 237,30 75,9 %

Tekninen lautakunta -10 281 241 4 994 551 -5 286 690 -5 001 779,21 -284 910,79 94,6 %

Toimintakate yhteensä -86 791 828 -7 660 350 -94 452 178 -92 618 223,44 -1 833 954,56 98,1 %
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7.1.1 Vaalit 
 

 

 

7.1.2 Kaupunginvaltuusto 
 

 

 

Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2021 aikana 10 kertaa. Kaupungin taloudellista tilan-
teesta on raportoitu valtuustolle neljännesvuosittain. Kaupungin taloudellista tilannetta on  
käyty läpi myös vuoden 2022 talousarvioseminaarissa 25. - 26.10.2021.  
Vuoden 2021 talousarvio hyväksyttiin joulukuussa ja sen vahvistamisen yhteydessä val-
tuusto vahvisti taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toimielimille sekä linjasi tulevien 
vuosien investointien painopistealueet. 

  

Vaalit
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät

Alkuperäinen Talousarvio Muutettu
talousarvio muutos talousarvio Toteutuma Poikkeama Käyttö %

Myyntituotot                                           30
Tuet Ja Avustukset 35 000               35 000 15 572 -19 428 44,5 %
Toimintatuotot 35 000               35 000 15 602 -19 398 44,6 %

                                                                          
Henkilöstökulut -30 700               -30 700 -21 991 8 709 71,6 %
Palvelujen Ostot -3 100               -3 100 -9 032 -5 932 291,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 550               -2 550 -6 600 -4 050 258,8 %
Muut Toimintakulut -1 650               -1 650 -87 1 563 5,3 %
Toimintakulut -38 000               -38 000 -37 710 290 99,2 %

Toimintakate -3 000 0 -3 000 -22 108 -19 108 736,9 %

Kaupunginvaltuusto
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät

Tilinpäätös Alkuperäinen Talousarvio Muutettu Toteutuma
2020 talousarvio muutos talousarvio 2021 Poikkeama Käyttö %

Henkilöstökulut -38 296 -45 400               -45 400 -50 813 -5 413 111,9 %
Palvelujen Ostot -8 992 -24 600               -24 600 -9 177 15 423 37,3 %
Aineet, Tarvikkeet Ja Tavarat -956 -1 000               -1 000 -671 329 67,1 %
Vuokrat -55 506               -55 510 -55 510 -55 506 4 100,0 %
Muut Toimintakulut -806 -5 000               -5 000 -1 460 3 540 29,2 %
Toimintakulut -104 555 -76 000 -55 510 -131 510 -117 628 13 882 89,4 %

Toimintakate -104 555 -76 000 -55 510 -131 510 -117 628 13 882 89,4 %
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7.1.2 Tarkastuslautakunta 
 

 

 

Tarkastuslautakunnan kokouksia on ollut 10 ja käsiteltyjen asioiden määrä on ollut 65. 
 
Tarkastuslautakunnan jäsenet 31.7.2021 asti: Kari Nirha, puheenjohtaja, Tero Juupajärvi, 
Hanna Holtinkoski, Jukka Tauriainen ja Kristiina Kamaja. 
 
Tarkastuslautakunnan jäsenet 1.8.2021 alkaen: Markku Keskikallio puheenjohtaja, Hanna 
Peräaho, Jukka Tauriainen, Kari Nirha ja Nina Aila. 
Tilintarkastajana on Tuula Ylikangas, JHT, HT BDO Audiator Oy. 

  

Tarkastuslautakunta
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät

Tilinpäätös Alkuperäinen Talousarvio Muutettu Toteutuma
2020 talousarvio muutos talousarvio 2021 Poikkeama Käyttö %

Henkilöstökulut -9 420 -11 800               -11 800 -7 011 4 789 59,4 %
Palvelujen Ostot -13 891 -21 700               -21 700 -14 762 6 938 68,0 %
Aineet, Tarvikkeet Ja Tavarat -128 -500               -500 -130 371 25,9 %
Toimintakulut -23 439 -34 000               -34 000 -21 902 12 098 64,4 %

Toimintakate -23 439 -34 000 -34 000 -21 902 12 098 64,4 %
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7.1.3  Kaupunginhallitus 
 

Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluvat hallinto ja talous, elinkeino- ja kehittämispalve-
lut, projektitoiminta ja maaseututoimi. 
 

 

Kaupunginhallituksen tärkeimmät tehtävät liittyvät kaupungin hallintosäännön mukaisesti 
kaupungin strategiseen johtamiseen, hallinnon ja talouden ohjaukseen ja kaupungin sekä 
kaupunkikonsernin yleiseen kehittämiseen. 
 
Kaupunginhallituksen kaupungin strategiaan pohjautuvan toiminnan painopisteenä on ollut 
Lapuan vetovoimaisuuden kehittäminen parantamalla asumisen, työnteon ja yrittämisen 
edellytyksiä sekä myönteisen väestökehityksen turvaaminen. 
 
Kaupunkisuunnittelujaosto 31.7.2021 asti ja puheenjohtajista 1.8.2021 alkaen on vuoden 
aikana valmistellut useita kaavoitukseen, maanhankintaan ja tonttien myyntiin liittyviä asi-
oita sekä elinkeinopoliittisia asioita kaupunginhallitukselle. 
 
Kaupunginhallitus toteutti itsearvioinnin toiminnastaan.  
 
Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan ohjaaminen ja seuranta toteutetaan 
pääsääntöisesti kaupunginhallituksen vahvistamien konserniohjeiden mukaisesti. Lisäksi 
kaupunginhallitus on valinnut kaupungin yhtiöihin ja eri yhteisöihin edustajat ja antaa toimin-
taohjeita edustajilleen. Konserniyhteisöt ovat raportoineet toiminnastaan 
kaupunginhallitukselle. 
 
Toimintavuonna kaupunginhallitus kokoontui 23 kertaa. 
 
Tilivelvolliset viranhaltijat: kaupunginjohtaja Satu Kankare, hallintojohtaja Vilppu 
Muuronen 10.8.2021 asti, vs. hallintojohtaja Päivi Luhtala-Sipilä 11.8.2021 alkaen, talous-
päällikkö Anne Marjamäki, henkilöstöpäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, tietohallintopäällikkö 
Matti Panula 31.7.2021 asti.  
 
 
 
 

Kaupunginhallitus
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät

Tilinpäätös Alkuperäinen Talousarvio Muutettu Toteutuma
2020 talousarvio muutos talousarvio 2021 Poikkeama Käyttö %

Myyntituotot 192 888 62 400 179 619 242 019 262 119 20 100 108,3 %
Maksutuotot 52 387 36 500               36 500 91 644 55 144 251,1 %
Tuet Ja Avustukset 157 793 255 000               255 000 208 075 -46 925 81,6 %
Vuokratuotot 461 084 395 400 400 395 800 350 355 -45 445 88,5 %
Muut Toimintatuotot 102 263 110 000               110 000 143 984 33 984 130,9 %
Toimintatuotot 966 415 859 300 180 019 1 039 319 1 056 177 16 858 101,6 %

                                                                          
Henkilöstökulut -1 656 302 -2 660 200 619 300 -2 040 900 -1 668 032 372 868 81,7 %
Palvelujen Ostot -1 834 971 -1 998 220 -59 240 -2 057 460 -1 831 613 225 847 89,0 %
Aineet, Tarvikkeet Ja Tavarat -62 384 -65 550               -65 550 -97 673 -32 123 149,0 %
Avustukset -99 075 -122 200               -122 200 -89 463 32 737 73,2 %
Vuokrat -983 000 -45 700 -1 069 980 -1 115 680 -1 123 397 -7 717 100,7 %
Muut Toimintakulut -75 487 -106 600 -2 500 -109 100 -80 785 28 315 74,0 %
Toimintakulut -4 711 219 -4 998 470 -512 420 -5 510 890 -4 890 963 619 927 88,8 %

Toimintakate -3 744 805 -4 139 170 -332 401 -4 471 571 -3 834 787 636 784 85,8 %
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Hallintokeskus 
 
Palvelukuvaus 
 

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii yleishallinnon palvelualue, joka huolehtii hallinto-
palveluista, oikeudellisista palveluista, keskusarkiston hoidosta, painatus- ja tulostus-
palveluista, henkilöstöhallintopalveluista, talouspalveluista, elinkeino- ja kehittämispalve-
luista, konserniin liittyvistä tehtävistä sekä muista yleishallinnon tehtävistä. 
 
 

Sisäinen valvonta 
 

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen 
Hallintokeskuksen toiminnassa on noudatettu säännöksiä, kaupungin ohjeita ja toimintaa 
koskevia päätöksiä sekä hyvää hallintotapaa. Hallintokeskuksen tehtäviin kuuluvat osaltaan 
myös muiden keskusten toiminnan lainmukaisuuden seuranta sekä asiantuntija-avun anta-
minen juridisissa asioissa.  
 

Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta 
 

Hallintokeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on selvitetty jäljempänä tavoite-
raportoinnin yhteydessä. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Kaupunginhallituksen ja 
sen alaisten toimintojen tulot ylittivät talousarvion 18.858 euroa ja menot alittuivat 619.927 
euroa. Toimintakate toteutui talousarvioon nähden n. 85,8 %:sti. Toimintakate oli n. 3,8 milj. 
euroa. 
 
Kaupungin rahavaroja on hoidettu huolellisesti. Maksuvalmiutta on ylläpidetty käyttäen pit-
käaikaisia lainoja sekä lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen kuntatodistuksia. Hallintokeskus 
seuraa kaupungin kokonaistaloudellisen tilanteen kehitystä ja raportoi siitä kaupunginhalli-
tukselle ja valtuustolle raportointiohjeiden mukaisesti. Talousraportoinnin lisäksi kaupungin 
taloustilannetta on käsitelty kaupunginvaltuuston talousseminaarissa sekä talousarviokäsit-
telyn yhteydessä. 
 
Riskienhallinta 
Hallintokeskuksen toiminnalliset riskit liittyvät erityisesti henkilöstön niukkuuteen ja tehtä-
vien hoitamiseen varsinkin pitkäaikaisten poissaolojen aikana. Sijaisjärjestelyjen tekeminen 
on haastavaa vähäisten henkilöresurssien vuoksi. Nämä riskit on tunnistettu ja niitä on py-
ritty minimoimaan työtehtävien järjestelyillä. 
 
Hankinnat 
Hallintokeskuksen hankinnoissa on noudatettu hankintalakia, hallintosääntöä ja kaupungin 
hankintaohjetta. Hallintokeskuksen hankinnat ovat pääsääntöisesti hankintalain kansallisen 
kynnysarvon alittavia hankintoja, minkä vuoksi hankintoja ohjaa erityisesti kaupungin han-
kintaohje. Merkittävimmät hankinnat on kilpailutettu. Hallintokeskuksessa on tuettu myös 
muiden toimialojen hankintoja antamalla juridista tukea.  
 
 
Sopimustoiminta 
Kaupunginvaltuusto on siirtänyt kaupunginhallitukselle vastuun sopimusten hallinnan ja so-
pimusvalvonnan järjestämisestä.  
Hallintokeskus hoitaa hallintokeskuksen vastuulle kuuluvien sopimusten valmistelun ja val-
vonnan sekä tukee muita palvelukeskuksia tarvittaessa sopimusasioissa. Sopimusten 
laadinnassa on huomioitu kaupungin etujen turvaaminen ja sopimusten valvonta on tapah-
tunut asianmukaisesti. Hallintokeskuksessa on laadittu kaupunkitason dokumentteja ja 
malleja sopimusasiakirjojen tekoa varten sekä sopimusprosessin toteuttamiseksi. 
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Hallintokeskus / Hallintopalvelut 
 

Palvelukuvaus 
 
Hallintopalveluissa hoidetaan mm. kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valmistelu-
, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät. Hallintopalvelut-yksikkö tukee ja avustaa muita hallin-
toyksiköitä, hoitaa tiedotustehtäviä sekä antaa oikeudellista palvelua kaupungin hallinto-
yksiköille. Hallintopalveluihin on keskitetty arkistointitehtävät, vaalien järjestelytehtävät sekä 
työllistämiseen liittyviä hallintotehtäviä. 
 

Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 
Kaupungin arkistojen digitalisoinnin lisäämiseksi on käyttöönotettu Tiera Tiedonhallinta –
sovelluspalvelu (CaseM), joka käsittää asian- ja dokumentinhallinnan, tiedonohjausjärjestel-
män, yhteisen dokumenttivaraston sekä sähköisen päätöksenteon työkalut. Sähköisen 
allekirjoituspalvelun käyttöönotto siirtyi alkuvuoteen 2022. 
 
Hallintokeskuksen toimesta on järjestetty hankintakoulutusta kaksi kertaa keväällä, syksyn 
osalta koulutukset jäivät toteuttamatta henkilöstövaihdoksen vuoksi. 
 
Tavoite Tehdyt toimenpiteet tavoitteen 

saavuttamiseksi  
Toteutuma / Mittari 

Hankinta- ja sopi-
musosaamisen 
kehittäminen 

Hankintakoulutuksen järjestäminen 3 krt/vuosi / 
järjestetty keväällä 2 hankinta-
koulutusta 

Asianhallintajärjes-
telmän digitalisointi 

Kaikki vuonna 2021 avattavat  
uudet asiat ovat digitaalisessa 
muodossa 

kyllä/ei / 
uusi asianhallintajärjestelmä 
otettu käyttöön 1.10.2021, 
jonka jälkeen uudet asiat digi-
taalisessa muodossa 

 

 

Hallintokeskus / henkilöstöpalvelut 
 
Palvelukuvaus  
 

Henkilöstöpalvelujen tehtävänä on henkilöstöpolitiikan suunnittelu ja keskitettyjen henkilös-
töhallinnon palvelujen tuottaminen. Tähän liittyen henkilöstöpalvelut hoitaa koko kaupungin 
keskitetyn palkanlaskennan, paikallisen neuvottelu- ja sopimustoiminnan, yhteistoimintaan 
liittyviä tehtäviä, henkilöstöä koskevien ohjeistusten valmistelun, yhteistyön työterveyshuol-
lon kanssa, virka- ja työehtosopimusneuvontaa, henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä tehtäviä 
sekä työnantajan työsuojelutehtäviä. 

 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Hyvän johtamisen ja esimiestyön edistämiseksi on toteutettu säännöllisesti sisäisenä koulu-
tuksena esimiehen iltapäiviä ajankohtaisista asioista. 
 
Koulutushankkeeseen Työelämätaitojen osaamismerkit Keva myönsi kaupungille työelä-
män  
kehittämisrahaa. Hanke alkoi loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022, tarkoituksena esimiesten 
osaamisen vahvistamisen kautta lisätä koko työyhteisön hyvinvointia. 
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Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisyä ja käsittelyä koskeva ohje on päivitetty kesällä 
2021. Lisäksi vuoden aikana on koronatilanteessa säännöllisesti laadittu ohjeistuksia henki-
löstöasioihin liittyen. 
 
Kehityskeskustelujen toteutumista on seurattu esimiehittäin säännöllisesti. 
 
Henkilöstön palkkausperusteita on ajantasaistettu, KVTES:n sopimusalalla valmisteltiin ja 
hyväksyttiin ohje henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin ja henkilökohtaisen lisän myön-
tämisperusteet. Teknisen sopimuksen palkkausjärjestelmän uudistamista koskevia 
neuvotteluja käytiin alkuvuoden aikana, mutta uudistustyö jäi vielä kesken. 
 
1.9.2021 astui voimaan uusi sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus ja sosi-
aali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyi KVTES:stä tämän sopimuksen piiriin. 
Samanaikaisesti myös varhaiskasvatuksen opettajat siirtyivät KVTES:stä OVTES:n piiriin. 
 
Kuntarekryn sijaisrekisteri käyttöönotto ja siihen liittyvä koulutus toteutettiin keväällä 2021. 
 
Henkilöstön hyvinvointiin liittyen valmisteltiin henkilöstön liikunta- ja kulttuuriedun käyttöön-
otto, sähköinen järjestelmä Epassin kautta otettiin käyttöön loppuvuodesta. 
 
Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön vaaleissa valittiin työsuojeluvaltuutetut toimikaudeksi  
2022 - 2025. 
 
Henkilöstöhallinto on osaltaan ollut mukana hyvinvointialueen valmistelutyössä. 
 

 
Tavoite Tehdyt toimenpiteet tavoit-

teen saavuttamiseksi  
Toteutuma / Mittari 

Esimiestyön tukeminen Esimieskoulutuksen järjestä-
minen 
 
 
Yleisten henkilöstöasioita 
koskevien ohjeistusten laati-
minen ja päivittäminen 

4 krt/vuosi /  
toteutettu esimiehen iltapäivät 
4 krt 
 
Ohjeet ajantasalla / säännölli-
nen ohjeiden päivitys (mm. 
epäasiallisen kohtelun eh-
käisy, koronaohjeet) 

Palkkausperusteiden ajanta-
saisuus 

Yhtenäisten kriteerien laatimi-
nen henkilökohtaisen lisän 
myöntämiseen 

Hyväksytyt kriteerit / KVTES:n 
sopimusalalla henkilökohtai-
sen lisän kriteerit hyväksyttiin 
Kh 1.3.2021 

Henkilöstöhallinnon ohjelmis-
tojen laajempi hyödyntäminen 

Koulutuksen järjestäminen 
esimiehille ohjelmiston omi-
naisuuksien hyödyntämiseksi 

Koulutus 1 krt/vuosi / Kunta-
rekryn sijaisrekisterin koulutus 
toteutettu esimiehille 3/2021 
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Hallintokeskus / tietohallintopalvelut 
 
Palvelukuvaus  
 

Tietohallintopalvelut vastaa kaupungin fyysisestä ICT-ympäristöstä. Palvelu sisältää ulkoi-
set ja sisäiset tiedonsiirtoyhteydet ja sisäverkon hallinnan. Lisäksi vastuualueeseen 
kuuluvat palvelinympäristö, fyysiset ICT-laitteet, tietoturvan järjestäminen, palvelinten var-
muuskopiointi sekä käyttäjien tekninen tuki. Palvelinympäristö pyritään pitämään 
jatkuvasti toimintakunnossa, mutta päivystysresurssien puitteissa pääsääntöisesti toimi-
taan vain toimistoaikoina. 

 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Tietohallintopalveluissa oli vuonna 2022 henkilöstön vajausta opintovapaista, vanhem-
painvapaista ja työpaikan vaihdoksista johtuen. Uusi tietohallintopäällikkö aloitti 1.1.2022 
ja vahvistusta henkilöstöresursseihin saatiin vuoden 2022 puolella. Henkilöstön vajauk-
sesta johtuen kyettiin vuonna 2021 toteuttamaan vain välttämättömimpiä 
kehityshankkeita. 
 
IT-analyysin mukaisia toimenpiteitä on jatkettu vuoden 2021 aikana. 
 
Uuden sähköpostijärjestelmän (Google) käyttöönottoa on tehty porrastetusti. Palomuurit 
on päivitetty. 
 
Tietoverkon uudistuksen suunnittelu saatiin valmiiksi vuoden 2021 aikana ja käyttöönotto 
tullaan aloittamaan porrastetusti vuoden 2022 alusta. 

 
Tavoite Tehdyt toimenpiteet tavoit-

teen saavuttamiseksi  
Toteutuma / Mittari 

Verkon ja palvelinten palvelu-
kyky: 99 % saatavuus 

Palveluun liittyvän mittaroinnin 
kehitys 

Ei ole toteutunut täysin 

Pääohjelmistoista on käy-
tössä viimeiset versiot 

Päivitetään versioita Ei ole toteutunut täysin 

Kaikki kriittiset sovellukset on 
virtualisoitu 

Virtualisointia jatketaan Ei ole toteutunut täysin 

VLAN-konfiguraatiot käytössä 
kaikissa kaupungin kytkimissä 

Parannetaan konfiguraatiota Ei ole toteutunut täysin 

Työntekijöillä G Suite käy-
tössä ja koulutukset käytynä 

Käyttöönotto ja koulutukset Ei ole toteutunut täysin 

Tietojärjestelmädokumentaa-
tio on tiedonhallintalain 
vaatimukset täyttävä 

Kehitetään dokumentaatiota si-
ten, että vaatimukset täyttyvät 

Kyllä 

 

Talousyksikkö 

Palvelukuvaus 

Talouspalveluissa hoidetaan keskitetysti kaupungin kirjanpito, osto- ja myyntireskontran 
hoito, ostolaskujen sähköinen kierrätys ja maksuliikenne sekä koko kaupunkia koskevan 
talousarvion sekä talousarviosuunnitelman ja tilinpäätöksen valmistelu ja koonti, kaupungin 
kokonaistalouden suunnittelu, seuranta ja raportointi, konsernitilinpäätös ja konsernihallin-
toon liittyviä tehtäviä sekä kaupungin rahoitus- ja sijoitusjärjestelyt. Talousyksikössä 
suoritetaan lisäksi sisäisen valvonnan tehtäviä. 
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Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 
Talouden toteutumisesta on raportoitu kaupunginhallitukselle kuukausittain ja toiminnallis-
ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu kolmannesvuosittain kaupun-
ginhallitukselle ja valtuustolle. Talouden seurantaan ja raportointiin ei ole tehty merkittäviä 
muutoksia vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 aikana on kartoitettu markkinoilla olevien ta-
loushallinnon työkalujen/ohjelmistojen soveltuvuutta kaupungin tarpeisiin. Tämä selvitystyö 
jatkuu vielä vuonna 2022 ja myös sote-uudistus vaikuttaa päivitystarpeisiin.  
 
Taloustilastoinnin muutos/käyttöönotto tuli voimaan 1.1.2021. Vuoden 2021 aikana on tehty 
paljon muutostöitä, jotta taloustilastointi on saatu tehtyä vaaditussa muodossa. Ohjelmisto-
jen kehityksen ja kokemuksen myötä, taloustilastointi todennäköisesti sujuvoituu jatkossa. 
 
Käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelma saatiin otettua käyttöön vuoden 2021 loppupuolella ja 
poistot tehtiin ensimmäistä kertaa uutta ohjelmaa käyttäen.  
 
Vuoden 2021 aikana järjestettiin taloushallinnon koulutusta ja laadittiin ohjelmien käyttöoh-
jeita, jotka on tallennettu intraan. 

 

Talouspalvelujen tavoitteet 

Tavoite Toimen-
pide/keino 

Mittari Toteutuma 

Talousosaamisen vah-
vistaminen 
peruskäyttäjien ja esi-
miesten osalta 

Koulutus ja oh-
jeet 

Keskeisten ohjei-
den laadinta ja 
koulutusta 2 x 
vuodessa 

Toteutunut. 
Ostolaskujen käsit-
tely-ohjeet intrassa. 
Raportointikoulutus 
ja talousarvion laa-
dintakoulutus 
toteutettu. 

Käyttöomaisuuskirjanpi-
don ja poistolaskennan 
tehostaminen ja auto-
matisointi 

Käyttöomaisuus-
kirjanpito-
ohjelman käyt-
töönotto 

Poistolaskenta 2 
x vuodessa 

Pääosin toteutunut. 
Vuoden 2021 poistot 
tehty käyttöomai-
suuskirjanpidon 
ohjelmalla.  

Taloustilastojen toimit-
taminen kuntatalouden 
tietopalveluun XBRL-
muodossa 

Taloushallinnon 
ohjelmien päivi-
tykset 
taloustilastointi-
vaateiden 
mukaisesti ja 
koulutukset. 

Taloustilastoinnin 
sujuvuus. Osallis-
tuminen 
webinaareihin 

Toteutunut. Vaaditut 
talousraportit lähe-
tetty onnistuneesti 
XBRL-muodossa.  

 
 
Elinkeino- ja kehittämispalvelut 

Tavoitteet vuodelle 2021  

Vuosi 2021 oli toinen korona vuosi putkeen, mutta epidemian kanssa osattiin toimia jo jous-
tavasti. Tällä oli vaikutuksia yritystoimintaan lähinnä tiettyjen komponenttien saatavuuden 
kautta, mutta notkeat yritykset pystyivät kasvattamaan markkinaosuuksiaan muiden em-
piessä. Elinkeinotoimi ei järjestänyt varsinaisia tilaisuuksia lainkaan muuta kuin etänä, sekä 
runsaasti tietoa nettisivujen ja sähköpostin uutiskirjeen kautta. Koronaan liittyvinä tukina lä-
hes koko vuoden olivat tarjolla erilaiset kustannustuet varsin tiukoilla ehdoilla. Näiden ja 
muiden yritystukien hakemisessa auttoi merkittävästi Invest Lapua Oy:n hallinnoima UUKA-
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hanke. Koko vuoden oli palveluna myös Kauhavan kanssa yhdessä toteutettu yritysten 
omistajanvaihdoksia edistävä projektipäällikkö oman hankkeen kautta. 
 
Syksyllä osallistuttiin yhdessä Kauhavan kanssa Alihankinta-messuille Tampereella, 
Strongly Connected teemaisella osastolla. Lapualta oli messuosastolla mukana viisi yritystä 
ja lukuisa määrä messuilla vierailijoita. Samalla teemalla olimme mukana myös Pohjan-
maan Teollisuus messuilla Seinäjoella. 
 
 
Tavoite Toimenpiteet Mittari Toteutuma 
Toimivien yritysten 
olemassaolon ja kas-
vun edistäminen, 
uusien yritysten synty-
minen ja työpaikkojen 
lisääminen 

Tehokkaat elinkeinotoi-
men neuvontapalvelut 
yhteistyössä Invest La-
pua Oy:n kanssa sekä 
yhteistyöverkoston te-
hokas hyödyntäminen 

Kertojen 
määrä/v  

1251 asiakasneu-
vonta tapahtumaa 

Yrittäjämyönteinen il-
mapiiri ja houkutteleva 
ympäristö yrityksille 

Kehittämistoimenpiteet 
ELPO 2020 -kyselyn tu-
losten perusteella 

ELPO-tulokset Palvelemme yrityksiä 
entistä laaja-alaisem-
min. UUKA-hank-
keelle jatkoa. Kaksi eri 
projektipäällikköä osa-
aikaisesti töissä. 

Aamiaistilaisuudet 
yrittäjille 

Aamupalatilaisuuksien 
järjestäminen ja 
info/koulutus yrityksiä 
kiinnostavista aiheista 

Väh. 2 tilai-
suutta/v 

osanottajia 
väh.15/tilai-
suus 

Koronan johdosta  
webinaareja, tietopa-
ketteja uutiskirjeissä 

Hankintatapahtuma 
yrittäjille 

Vuoden alussa hankin-
tatapahtuma, jossa 
avataan Lapuan kau-
pungin hankintoja 
vuonna 2020 

Osanottajia 
väh. 40/tilai-
suus 

Ei ole järjestetty,  
annettu yleistä neu-
vontaa 

 

Markkinointiviestintä 

Markkinointiviestinnän keskeisimpiä tehtäviä vuonna 2021 oli myönteisen julkisuuskuvan 
edelleen kehittäminen kaupungin strategian mukaisesti, näkyvyyksistä huolehtiminen, kam-
panjat, tiedotuslehtien julkaisu, somekanavien sisällöntuotannon monipuolistaminen sekä 
kanavien sitoutuneitten määrän kasvattaminen.  

Vaikka globaali pandemia aiheutti haasteita, pystyttiin Lapuan nettoasukaslukua kasvatta-
maan. Toimittiin strategiamme ”onnen resepti” askelmerkeissä tavoitteittemme hyvinvointi 
ja väestönkasvu saavuttamiseksi brändikäsikirjamme tukiessa toimintatapojamme ja tavoit-
teitamme.  
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Tavoite Toimenpiteet Mittari Toteutuma 
Asukasluvun 
myönteinen 
kehitys  

Lapuan pito- ja veto-
voimatekijöiden 
markkinointi eri kei-
noin ja välinein  
yhteistyössä eri toimi-
joiden ja sidosryhmien 
kanssa 

Väestönkasvu-
%, muuttovoitto 

Kokonaisnettomuutto + 46 

 

Brändikäsikir-
jan ja 
graafisen oh-
jeistuksen 
jalkautus 

Brändikäsikirjasisältö-
jen ja graafisen 
ohjeistuksen käytän-
nön toteutukset 

Uusien sisältö-
jen ja visuaa-
lisen ilmeen nä-
kyminen 
kaupungin 
markkinointi-
viestinnässä 

Toteutunut 
  

Asiakaslähtöi-
set 
verkkosivut,  
oikea-aikainen 
viestintä 

Toimiva verkkosivu-
päivittäjä- ja 
viestintärinkiläisten 
verkosto   

Palautteiden 
määrä 

Yksiköt tehneet verkkosivun 
parannukset/ 
muutokset saatujen asia-
kaspalautteiden pohjalta, 
verkkosivujen laaja käyttäjä-
tutkimus valmistuu v. 2022 

Some-kana-
vien 
sisällöntuotan-
non 
monipuolista-
minen ja 
optimointi 

Tavoitteellinen ja 
suunnitelmallinen si-
sällöntuotanto, uuden 
toimintakulttuurin im-
plementointi  

FB, Twitter,  
Instagram: sisäl-
löntuotannon  
lisäys, kävijä- ja 
seuraajamää-
rien lisäys-%  

Kanavien (FB, IG) sisällön-
tuotanto monipuolistunut,  
sitoutuneitten määrä kasva-
nut 
FB-seuraajat, kasvu >20 %, 
IG < 10 %  

Viestintäsuun-
nitelma ja -
ohjeet  

Viestintäsuunnitelman 
ja -ohjeiden täytän-
töönpano  

Läpäisy-% kau-
punkiorganisaati
ossa (arvio) 

Toteutunut 
Viestinnän pelisäännöt koko 
organisaatiolle 

Kuntalaiset 
markkinoijiksi  

Asukkaiden kuulemi-
set 
Asukkaiden osallista-
miset 

Väh. 4 tilai-
suutta/v, väh. 2 
kyselyä/v 

Kuntaliiton  
Erilaistuva Kuntasuomi 
2025  
-kuntalais- ja päättäjäky-
sely,  
Osallistamiset:Eka kesä-
duuni -rekry(video), 
Lapuan Suomen malli  
(video), kouluesittelyt 360, 
asukaskertomukset tiedo-
tus-lehdissä, 
viranhaltijoitten osallistami-
nen Paras Kesäduuni Ikinä 
-kampanjaan, kuntalaisten, 
yhteisöjen ja yritysten osal-
listaminen prosessiin 
#vahvuutena 
välittäminen  
kyläkierrokset siirtyneet 
pandemian takia 

Erilaiset kam-
panjat pito- ja 
vetovoiman 

Kampanja(t), messu-
osallistumiset, 
suorakampanjoiden  

Vähintään 2 
kpl/toimenpide 

Mahtitonttikampanja, 
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vahvista-
miseksi 

lisäys, asukkaiden ja 
yritysten osallistami-
nen kampanjointiin 

Muuttokutsu-kampanja, 
kuntalaisten osallistaminen-
Lapua koti-ikävään -
kampanjaan, 
suorapostitukset valituille 
kohderyhmille  
Muut suorakampanjat: 
 
Eka kesäduuni 9-luokkalai-
sille, 
Paras Kesäduuni Ikinä 2021 
messuosallistumiset peruttu 
Covid 19 vuoksi 
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7.1.4 Sivistyslautakunta 
 

 

 
Yleishallinto 
 
Palvelukuvaus 
 

Lapuan kaupungin sivistyskeskuksen yleishallinto vastaa sivistyslautakunnan toimialaan 
kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. Toimialaan kuuluvat 
seuraavat palvelut: sivistyskeskuksen yleishallinto, varhaiskasvatus, esiopetus, perusope-
tus, iltapäivätoiminta, erityisopetus, lukiokoulutus, musiikkiopiston opetus, kansalaisopiston 
opetus, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Henkilöstöä yleishallinnossa on 
neljä: sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö ja hallintosihteeri. 
 
Sivistyslautakunta on vuoden 2021 aikana pitänyt 10 kokousta. Sivistyslautakuntaan ovat 
kuuluneet 31.7.2021 asti sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ilpo Ulvinen, varapuheenjoh-
taja Tuija Vuori, jäsenet Ritva-Leena Heikkinen, Tero Juupajärvi, Marjo Lakso, Vappu 
Kangas, Jaakko Kosola, Hannu Saarela ja Kari Laine, kaupunginhallituksen edustaja Simo 
Ikola ja nuorisovaltuuston edustaja Henrik Seppä-Lassila/Nante Bäcklund.  
 
1.8.2021 alkaen sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ilpo Ulvinen, varapuheenjohtaja Simo 
Ikola, jäsenet Ritva-Leena Heikkinen, Tero Juupajärvi, Eeva Jylhä, Samuli Kylkisalo, Marjo 
Lakso, Hanna Peräaho ja Hannu Saarela ja kaupunginhallituksen edustaja Riitta Kangas-
luoma. 
 
Sivistyslautakunnan esittelijänä on toiminut sivistysjohtaja Mika Kamunen ja sihteerinä 
31.7.2021 saakka hallintosihteeri Marja Jäätteenmäki ja 1.8.2021 alkaen vs.hallintosihteeri 
Tiina Lassila. 
 
Sivistyskeskuksen johtotiimiin ovat kuuluneet: sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskas-
vatuspäällikkö, musiikkiopiston rehtori, kansalaisopiston rehtori, kirjastotoimenjohtaja 
(19.8.2021 alkaen kirjastotoimenpäällikkö), kulttuuripäällikkö, liikunta- ja nuorisotoimenpääl-
likkö ja sihteerinä hallintosihteeri. 
 

Sivistyslautakunta
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät

Tilinpäätös Alkuperäinen Talousarvio Muutettu Toteutuma
2020 talousarvio muutos talousarvio 2021 Poikkeama Käyttö %

Myyntituotot 266 561 192 924               192 924 200 738 7 814 104,1 %
Maksutuotot 924 136 1 087 152               1 087 152 1 053 557 -33 595 96,9 %
Tuet Ja Avustukset 547 864 1 073 393               1 073 393 777 406 -295 987 72,4 %
Vuokratuotot 148 621 216 224               216 224 169 453 -46 771 78,4 %
Muut Toimintatuotot 20 287 9 500               9 500 23 271 13 771 245,0 %
Toimintatuotot 1 907 468 2 579 193               2 579 193 2 224 425 -354 768 86,2 %

                                                                          
Henkilöstökulut -18 820 204 -19 544 170 -296 900 -19 841 070 -20 257 651 -416 581 102,1 %
Palvelujen Ostot -1 952 795 -3 771 454               -3 771 454 -3 744 343 27 111 99,3 %
Aineet, Tarvikkeet Ja Tavarat -774 644 -868 727               -868 727 -855 889 12 838 98,5 %
Avustukset -2 231 236 -1 241 200               -1 241 200 -913 856 327 344 73,6 %
Vuokrat -7 523 307 -167 550 -8 096 230 -8 263 780 -8 239 847 23 933 99,7 %
Muut Toimintakulut -52 951 -62 092               -62 092 -56 440 5 652 90,9 %
Toimintakulut -31 355 136 -25 655 193 -8 393 130 -34 048 323 -34 068 026 -19 703 100,1 %

Toimintakate -29 447 668 -23 076 000 -8 393 130 -31 469 130 -31 843 601 -374 471 101,2 %
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Tilivelvollisina viranhaltijoina ovat toimineet sivistysjohtaja Mika Kamunen, opetuspäällikkö 
Juho Norrena, varhaiskasvatuspäällikkö Katja Korkiamäki, varhaiskasvatuksen alue-esimie-
het Henna-Riikka Niemistö, Anu Latvala, Anne Peräsalo, Hanna Hiltunen ja Tytti Leppänen, 
alakoulujen rehtorit Marko Kivimäki, Marika Pohjoispää, Teemu Rantala, Eija Västinsalo, 
Jukka Kodis, Tanja Malinen, Ville Rantala, Teija Karvonen, Tuula Tervonen, Terhi Kortesoja 
ja Jorma Nyrhilä, yläkoulun rehtori Petri Saunamäki, lukion rehtori Kaisa Piiparinen, musiik-
kiopiston rehtori Katja Tuulari (vs. 2.8. - 31.12.2021) Laura Kuisma) , kansalaisopiston 
rehtori Mari Takamaa, kirjastotoimenjohtaja Hilkka Koivusalo (vs. 5.10. - 31.12.2021 Kati 
Koivisto), kulttuuripäällikkö Susanna Mäki-Oversteyns sekä liikunta- ja nuorisotoimenpääl-
likkö Niko Savinainen 
 

Palvelun kehittäminen 
 

Pitkään jatkunut Covid -19 aiheutti edellisen vuoden tapaan toiminnan uudelleenjärjestelyitä 
sivistyspalveluiden osalta monella eri sektorilla. Huolimatta pandemiasta useita eri kehitys-
hankkeita/-toimenpiteitä saatiin vietyä eteenpäin. Osa kehittämishankkeista siirtyy 
lähitulevaisuuteen. 
 
Sivistyspalvelujen toimenpideohjelmaa ollaan vuoden 2021 aikana viety eteenpäin niin vies-
tinnän, hyvinvoinnin kuin turvallisuuden suhteen eri toimenpitein. Turvallisuus ja siihen 
liittyvä viestintä on korostunut pandemian aiheuttamien tapahtumien takia. Loppuvuodesta 
työhyvinvoinnin ja hyvinvoinnin parantamiseen satsattiin koko kaupungin taholta ottamalla 
käyttöön työntekijöille E-passi, sekä valmistelemalla Vahvuutena välittäminen -kampanjaa, 
joka toteutetaan vuoden 2022 aikana. 
 
Varhaiskasvatuspalveluiden johtamisjärjestelmä vakinaistettiin vuoden 2021 aikana.   
 
Ohjaamo-toiminta on vakiinnuttanut asemansa hyödyttäen nuorten palveluiden järjestelyjä. 
Fyysinen perhekeskus aloitti toimintansa syksyllä 1021.  
 
Liuhtarin koulu valmistui loppuvuodesta 2020, Hautasen ja Liuhtari koulujen oppilaat pääsi-
vät muuttamaan uuteen komeaan Liuhtarin kouluun alkuvuodesta 2021. 

 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Mittarit Toteutuma 
Turvataan säädösten ja 
valtuuston päätösten mu-
kaiset resurssit 
palveluyksiköille. 

Käyttösuunnitelman laa-
dinta sekä seuranta 

kuukausittai-
nen talousarvio 
raportti 

Toteutunut 
 

 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen 
 

Sivistyslautakunnan alaiset yksiköt ovat läpikäyneet/täyttäneet sisäisen valvonnan tarkistus-
listan koskien vuoden 2021 toimintaa. Yksiköt ovat raportoineet siitä eteenpäin 
sivistyskeskukseen. Raporttien yhteenvedon perusteella sivistyskeskus laatii toimenpiteet 
mahdollisten kehittämistoimenpiteiden tekemiseen.  

 
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen 

 
Sivistyslautakunnan ja sen alaisten yksikköjen toiminnassa on noudatettu voimassa olevia 
säännöksiä, ohjeita ja toimintaa koskevia päätöksiä. Päätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset 
on käsitelty sivistyslautakunnassa. Oikaisuvaatimusasiat on valmisteltu yhdessä kaupungin 
lakimiehen kanssa hallintokeskuksessa samoin kuin valitusasiat. 
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Riskienhallinnan järjestäminen 
 

Kiinteistöjen ja irtaimiston vakuuttaminen on hoidettu keskitetysti. Sivistyslautakunnan alai-
sissa yksiköissä ovat seuraavat ajantasaiset ennalta ehkäisevät ja varautumissuunnitelmat: 
Pelastussuunnitelmat, turvallisuussuunnitelmat, kiusaamista ehkäisevä suunnitelma, kiu-
saamistapausten selvittelyyn liittyvä suunnitelma. Pelastussuunnitelmia on yksiköittäin 
harjoitettu. Sivistyspalveluihin on kartoitettu yhteistä hälytysjärjestelmää, joka on otettu 
käyttöön jo osassa oppilaitoksia/kouluja vuoden 2021 aikana ja vuoden 2022 aikana ote-
taan käyttöön lopuissa sivistyspalvelujen yksiköissä. Palvelukykyyn liittyvät riskit liittyvät 
ohueen organisaatioon.  

 
Omaisuus 
 

Hankintalaissa sekä Lapuan kaupungin hankintaohjeissa annettujen rajojen ylittävät hankin-
nat on kilpailutettu. 
 

Sopimustoiminta 
 

Sivistyslautakunnan toimialalla sopimustoiminta on vähäistä. Tehdyt sopimukset on laadittu 
siten, että ne ovat kaupungin edun mukaisia. Sopimukset on valmisteltu yhdessä kaupungin 
lakimiehen kanssa. 
 

Talous 
 

Talouden seurantaa on parantanut käyttöönotettu kuukausiraportointi. Esimiehet ovat tarvit-
taessa osallistuneet koulutuksiin talouden hallinnasta. 
 

Varhaiskasvatuspalvelut 
 

Covid-19 pandemia näkyi jonkin verran varhaiskasvatuksessa kevään ja syksyn aikana. 
Toiminnan järjestäminen palasi normaaliksi, mutta pandemian vaikutukset näkyivät edel-
leen voimakkaasti mm. työntekijöiden runsaina poissaoloina, sijaisten tarpeena, yhteisten 
tapahtumien ja koulutusten peruuntumisina. Henkilöstön ja esimiesten jaksaminen oli koe-
tuksella epidemian jatkumisen vuoksi ja varhaiskasvatuksen toiminta pyrittiin rauhoittamaan 
ja antamaan henkilöstölle mahdollisuus keskittyä arjen toiminnan toteuttamiseen ilman yli-
määräisiä lisätehtäviä, koulutuksia ja muita tapahtumia. 
 
Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän muutos saatiin päätökseen ja kevään aikana var-
haiskasvatuksen hallintoon vakinaistettiin kolme alue-esimiestä.  
 
Varhaiskasvatuksen esiopetuksessa oli toimintakauden 2021 - 2022 alkaessa elokuussa 
187 esioppilasta, joista ostopalveluna yksityisillä palveluntuottajilla 42 esioppilasta. 
 
Vuoden 2021 aikana varhaiskasvatuksessa eläköityi kuusi työntekijää ja irtisanoutui kaksi 
työntekijää. Varhaiskasvatukseen vakinaistettiin kolme alue-esimiestä, yksi varhaiskasva-
tuksen opettaja sekä kaksi kotona toimivaa perhepäivähoitajaa. Lisäksi syksyllä 1.8.2021 
toteutettiin muutos, jossa kuusi vakinaista ryhmäavustajan toimea muutettiin lastenhoitajan 
toimeksi.  
 
Varhaiskasvatuksessa toteutettiin iso muutos 1.11.2021 alkaen, kun käyttöön otettiin uusi 
toiminnanohjausjärjestelmä Tieran Vesseli, Daisy-varhaiskasvatus. Järjestelmä toi käyttö-
muutoksia niin perheille, työntekijöille kuin esimiehillekin. Myös laskutuskäytänteet 
muuttuivat. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä toi mukanaan asioita, joita edellisessä ohjel-
massa ei ollut, mm. työvuorosuunnittelu ja henkilöstön työajanseuranta sekä sähköinen 
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lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Nämä ovat tuoneet huomattavaa parannusta aiem-
paan. 
 
Vuoden edetessä varhaiskasvatuksen kysyntä kasvoi ja syksyllä varhaiskasvatuksessa 
saatiin käyttöön entisen Hautasen koulun rakennus Liuhtarin uuden koulun valmistumisen 
myötä. Tähän rakennukseen oli mahdollisuus perustaa kaksi ryhmää, joista toinen esiope-
tusikäisille ja toinen alle 6- vuotiaille lapsille. Tämän rakennuksen käyttöönoton myötä 
varhaiskasvatus sai 42 lisäpaikkaa. Rakennus otettiin tilapäisesti käyttöön siihen saakka, 
kunnes Ritavuoren päiväkoti on valmis. 

 
Päiväkoti 
 
Palvelukuvaus 
 

Päiväkodeissa toiminta järjestetään pienryhmätoimintana ryhmissä, joissa työskentelee 
pääsääntöisesti 3 kasvattajaa sekä avustavaa henkilöstöä tarpeen mukaan. Päiväkodissa 
ryhmäkoko on yli 3-vuotiailla 21 lasta ja alle 3- vuotiailla 12 lasta.  
 
Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään päiväkodeissa sekä koulujen yhtey-
dessä toimivissa esiopetusryhmissä, joissa tarjotaan myös esiopetusta täydentävää 
varhaiskasvatusta sitä tarvitseville lapsille. 
 

Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Talousarviovuonna 2021 aloitettiin Ritavuoren päiväkodin suunnittelu. Yhteistyötä tehtiin eri 
asiantuntijoiden kanssa ja laadittiin arkkitehtisuunnitelmat, joihin osallistettiin varhaiskasva-
tuksen työntekijöitä ja esimiehiä. Päiväkodin suunnitteluun osallistettiin myös päiväkoti-
ikäisiä lapsia haastattelemalla ja videokuvaamalla aiheella: Millainen olisi paras päiväkoti? 
Kuntalaiset saivat kertoa ajatuksiaan ja mielipiteitään julkisella kyselyllä päiväkodin ulkoalu-
eista ja saattoliikenteestä sekä tuonti- ja hakukäytänteistä. 
 
Varhaiskasvatuksen kausiluonteisiin vaihteluihin vastaamiseksi varhaiskasvatuksessa työs-
kenteli vuoden 2021 aikana 3 vakinaista kiertävää varahenkilöä sekä valtion avustus-
hankkeen Tasavertainen ja laadukas varhaiskasvatus puitteissa kevään ajan 2 kiertävää 
varhaiskasvatuksen opettajaa. Näiden varahenkilöiden turvin varhaiskasvatuksessa pystyt-
tiin vastaamaan nopeasti ja joustavasti sijaistarpeeseen ja takaamaan yksiköissä 
koulutetun sijaistarpeen saatavuus aiempaa paremmin. 

 
Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Mittari Toteutuma 
Varhaiskasvatuk-
sen palveluverkon 
kehittäminen 

Uuden päiväkodin raken-
taminen 

Päätös päivä- 
kodin rakenta-
misesta 

Toteutunut 
 
Suunnittelu aloitettiin 
2021 ja rakentaminen 
vuoden 2022 alussa 

Sähköisen järjes-
telmän 
kehittäminen 

Sähköisen järjestelmän 
vaihtoehtojen tarkas-
telu/kilpailuttaminen 

Järjestelmän 
hankinta 

Toteutunut 

Työvuorosuunnitte-
lun kehittäminen  

Titania- ohjelman (tai 
muun vastaavan) käyt-
töönotto jokaisessa 
yksikössä 

Seuranta Toteutunut 
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Tunnusluvut 
 

 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 
1.1.-31.7.* 

Tp 2020 
1.8.-31.12.* 

Tp 2021 

Toimintapäivät, 
maksimikapasi-
teetti** 

93 412 99 220 105 270 94 380 94 380 

Hoitopaikat  
(rakenteellinen) 

386 410 435 390 390 

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

 
 
Perhepäivähoito 
 
Palvelukuvaus 
 

Perhepäivähoitoon sisältyy ryhmäperhepäiväkodissa sekä perhepäivähoitajan omassa ko-
dissa toteuttama varhaiskasvatus. Ryhmäperhepäivähoito on kodinomaista 
varhaiskasvatusta ryhmässä, jossa työskentelee kolme perhepäivähoitajaa samassa toi-
mintayksikössä. Ryhmäkoko on 12 lasta. Perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuva 
varhaiskasvatus on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Hoi-
tajalla voi olla ryhmässä yhtäaikaisesti neljä lasta sekä yksi esioppilas, joka tarvitsee 
esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. 

 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Perhepäivähoidon säilyminen yhtenä varhaiskasvatusmuotona oli yksi vuoden 2021 tavoit-
teista. Tämä huomioiden vuoden aikana rekrytoitiin eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle 
uusia kotona toimivia hoitajia ja saatiin vakinaistettua kaksi uutta hoitajaa. Laadukkaan var-
haiskasvatuksen toteutumiseksi perhepäivähoidossa järjestettiin perhepäivähoitajille 
pedagogista koulutusta sekä laadittiin perhepäivähoitajien käyttöön varhaiskasvatussuunni-
telma tiimin käyttöön. Esimiesten säännöllisillä tapaamisilla saatiin vahvistettua pedagogista 
osaamista ja rakennettua hyvät käytänteet tiimityöskentelylle ja vertaistuellisille tapaami-
sille. Ryhmäperhepäivähoito sai vuoden aikana täydennystä yhdestä uudesta yksiköstä, ja 
nykyisten yksiköiden toimintaa jatketaan uuden päiväkodin valmistumiseen saakka varhais-
kasvatuksen kysynnän pysyessä samalla tasolla. 

 
Tavoite Toimenpiteet / tavoi-

tetaso 
Mittari Toteutuma 

Perhepäivähoidon säilyttä-
minen osana 
varhaiskasvatuspalveluja 

Uusien hoitajien rekry-
tointi, tavoitetaso 25-
30 hoitajaa 

Perhepäivähoito-
paikkojen määrän 
seuranta 

Toteutunut 
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Tunnusluvut 
 

 Tp 
2017 

Tp 
2018 

Tp 
2019 

Tp 2020 
1.1.-1.7.* 

Tp 2020 
1.8.-1.12.* 

Tp 
2021 

Kunnallinen ryhmä-
perhepäivähoito 

      

Toimintapäivät,      
maksimikapasiteetti 

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

Hoitopaikat                  
(rakenteellinen) 

80 79 80 80 80 88 

Kunnallinen perhe-
päivähoito 

      

Toimintapäivät,     
maksimikapasiteetti 

39 600 28 820 26 400 27 280 23 760 20 240 

Hoitopaikat                 
(rakenteellinen) 

180 131 120 124 108 92 

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

kahteen ajanjaksoon. 
 
 
Kotihoidontuki, yksityinen tuki ja palveluseteli 
 
Palvelukuvaus 
 

Kotihoidontukea voidaan myöntää perheille vanhempainrahakauden jälkeen tai pidetyn isä-
kuukauden jälkeen. Kotihoidontuki on vaihtoehtona kunnalliselle varhaiskasvatukselle. 
Kotihoidontuen kuntalisän maksaminen on voimassa toistaiseksi. Lasten yksityisen hoidon 
tuella lapsen hoito voidaan järjestää vanhemman tai muun huoltajan osoittamalla hoidon 
tuottajalla. Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jolla on alle kouluikäinen lapsi 
tai lapsia, joka/jotka eivät ole kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä. Perhe ei voi saman-
aikaisesti saada sekä kotihoidon tukea, että yksityisen hoidon tukea. 
 
Varhaiskasvatuksen palveluseteli on harkinnanvarainen vaihtoehto lapsen varhaiskasvatuk-
sen järjestämiseen ja se myönnetään ryhmäperhepäiväkotiin tai päiväkotiin. Perheillä ei ole 
subjektiivista oikeutta palveluseteliin. 
 

Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Palvelusetelillä tuotettu varhaiskasvatuspalvelu on vakiinnutettu noin 30 % tavoitetasoon 
koko kaupungin varhaiskasvatuspalveluista. Asiakkaita on riittänyt sopivasti sekä kunnalli-
seen että yksityiseen palveluntuotantoon ja palveluissa vallitsee hyvä tasapaino ja 
yhteistyö. 

 
Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Mittari Toteutuma 
Yksityisen varhaiskas-
vatuksen palveluraken-
teen vakiinnuttaminen 

Palveluseteli kattaa 25-30 % 
koko varhaiskasvatuspalvelun 
kokonaisuudesta 

Lasten sijoitte-
lun seuranta 

Toteutunut 
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Tunnusluvut 
 

 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tot 2021 
Kotihoidontuki/perheitä 218 163 141 125 107 
Kotihoidontuki/lapsia 326 271 220 196 165 
Palveluseteli/lapsia 204 197 194 196 185 
Kuntalisä/lapsia 223 190 160 142 116 

 
 
Perusopetus 
 
Alakoulut 
 

Lapuan lapsille järjestetään vuosiluokkien 1-6 perusopetusta 11 alakoulussa. Lisäksi Liuh-
tarin koulun polkuluokissa järjestetään opetusta vuosiluokille 1-9. Esiopetusta on järjestetty 
hallinnollisesti opetuksen yhteydessä Hellanmaan ja Kauhajärven koululla. Muissakin kou-
luissa tehdään tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuspalveluiden kanssa, vaikka hallinto onkin 
eri. Iltapäivätoimintaa on vakituisesti neljällä koululla: Alanurmossa, Keskuskoululla, Liuhta-
rissa ja Ritavuorella. Iltapäivätoimintaan on mahdollisuus myös niissä yksiköissä, joissa 
varhaiskasvatuksen iltapäivähoidossa on tilaa. 
Oppilaan koulupolkua tuetaan monipuolisilla tukimuodoilla ja joustavilla opetusjärjestelyillä. 
Tuessa painotetaan varhaista puuttumista ja moniammatillista yhteistyötä. 
 

Palvelun kehittäminen 
 

Toiminnan kehittämisessä keskitytään monipuolisten oppimisen mahdollisuuksien rakenta-
miseen. Oppimisen mahdollisuudet pitävät sisällään oppimisympäristöjen, tuen järjestä-
misen rakenteiden, yhteistyön, toimintamallien ja pedagogiikan kehittämistä. Koulujen tiloja 
on muokattu joustavimmiksi sekä monipuolisemmiksi uusissa kouluissa, mutta myös 
muissa yksiköissä. Teknologian mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa. Uusien koulu-
jen käyttöönoton myötä olemme päässeet rakentamaan monipuolisempaa oppimisympä-
ristöä, joka tukee nykyaikaisia oppimisen ja yhteistyön mahdollisuuksia. Pedagogisen kehit-
tämisen ytimessä on verkostomainen toiminta, jota edustavat muun muassa tutor-opettajien 
sekä erityisopettajien verkostot. Esimerkiksi Lasten parlamentti -toiminta ja Suomen malli -
hanke edistävät oppilaiden osallisuutta. 
 
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittämiseksi on täsmennetty koulujen käytäntöjä oppi-
lashuoltotyön sekä säännöllisten kasvun ja oppimisen tuen ryhmien toiminnan suhteen. 
Perusopetukseen on koulutettu kaupungin opettajista noin 20 uutta neuropsykiatrista val-
mentajaa. Nepsy-tietoisuuden lisääminen yhteisöissä sekä konkreettinen nepsy-valmennus 
ovat tulleet pysyväksi osaksi Lapuan alakoulujen tukirakennetta. Samaan aikaan erityisope-
tuksen määrää on lisätty ja erityisopetuksen organisointia on kehitetty. Hankerahan avulla 
on lisätty kouluvalmentajien määrää, vahvistettu koulua käymättömien oppilaiden tukea 
sekä mahdollistettu toiminnan koordinointia. 
 
Opettajien ja eri toimialojen ammattilaisten yhteistyön on oltava tiivistä, jotta oppimisen tuen 
tarpeisiin pystytään vastaamaan. Yhteistyö perusturvan palveluiden kanssa on jatkuvaa ja 
korostuu sote-uudistuksen valmistelussa. Selkeitä yhteistyön kohteita on opiskeluhuollon 
kehittämisessä sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä. Yhteistyötä pyritään enti-
sestään tiivistämään ja säännönmukaistamaan yhteisellä työryhmällä, johon kuuluu 
molempien toimialojen johto sekä tarpeen mukaan kutsuttavat muut jäsenet. 
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Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Mittarit Toteutuma 

Oppimisympä- 
ristöjen, toimin-
tatapojen ja 
opetusmenetel-
mien kehittämi-
nen 

Kaluston ja opetusvälineiden 
uusiminen ja ajanmukaistami-
nen  
Opettajien pedagoginen ja 
erityisopetukseen liittyvä am-
matillisen osaamisen 
vahvistaminen sekä sisäisen 
että ulkoisen koulutuksen 
avulla. 

Kalusteiden ja väli-
neistön uusimiseen 
käytetty rahamäärä, 
koulutusten toteutu-
minen 

Toteutunut 

Oppimisen ja 
koulunkäynnin 
tuen kehittämi-
nen 

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

Koulutusten toteutu-
minen 

Toteutunut 

Yhteistyön lisää-
minen eri 
tasoilla 

Yhteisopettajuuden ja mo-
niammatillisuuden 
lisääminen. Yhteistoiminnalli-
sen oppimisen edistäminen. 
Verkostojen kehittäminen 
tuen järjestämisessä, peda-
gogiikassa sekä 
johtamisessa: luokkamuotoi-
sen erityisopetuksen sekä 
apulaisrehtorien verkostojen 
luominen 

Yhteisopettajien 
määrät, moniamma-
tillisten toimijoiden 
nimeäminen, verkos-
tojen nimeäminen 

Toteutunut 

 
 
Yläkoulu 
 

Yläkoulu antaa opetusta vuosiluokilla 7-9, jonka tavoitteena on oppilaan päättötodistus ja 
mahdollisuus siirtyä toisen asteen opintoihin sekä antaa oppilaalle elämässään tarvittavat 
tarpeelliset tiedot ja taidot. Opetuksessa ja kasvatuksessa edistetään sivistystä ja annetaan 
mahdollisuus itsensä kehittämiseen monipuolisesti. Oppilaille opetetaan vastuuntunnon 
merkitystä, omatoimisuutta ja vahvistetaan myönteisen minäkuvan syntymistä.  
 
Oppilaalle ja koko henkilökunnalle taataan ja turvataan turvallinen oppimisympäristö, johon 
kuuluu myös toimiva koulukuljetus. Koulu kasvattaa nuoria hyvään sosiaaliseen kanssa-
käymiseen ja suvaitsevaisuuteen. Koulukiusaamiseen ja sen ilmiöiden ehkäisyyn puututaan 
aktiivisesti. 
 
Opintomenestyksen turvaamiseksi koulussa annetaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. 
Osa-aikaista erityisopetusta antaa kaksi kokoaikaista erityisopettajaa ja erityisluokanope-
tusta neljä kokoaikaista erityisluokanopettajaa. Oppilaanohjauksen kautta oppilaan omaa 
oppimisympäristöä ja käsitystä tulevasta työympäristöstä vahvistetaan.  
 
Koulun terveydenhuolto hoitaa säännölliset terveystarkastukset, opettaa terveitä elämänta-
poja ja säännöllistä ruokailua yhteistyössä opetuksen ja ruokapalvelun kanssa. 
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Ongelmatilanteissa toimitaan aktiivisesti kotien, psykologin ja kuraattorin, -lääkärin ym.  
tahojen kanssa. 
 
Koulu osallistuu valtakunnallisiin arviointi- ja vertailututkimuksiin, joiden kautta palvelua voi-
daan kehittää. 

 
Talousarviovuosi 2021 
 

Laadukkaan opetuksen kautta turvataan jokaiselle peruskoulun päättävälle edellytykset  
siirtyä toisen asteen opintoihin. 
Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen tarjoamalla pyykkisesti ja fyysisesti 
turvallinen oppimisympäristö. Oppimisen tukeminen tarjoamalla nykyaikaista motivoivaa 
opetusta, monipuoliset valinnaisainemahdollisuudet, aktiivisuus liikkumisen ja lukemisen 
hankkeissa sekä osallistuminen kansainväliseen toimintaan. 
Kodin ja koulun yhteistyö oppilaiden kohtaamien ongelmien varhaisissa havainnoinneissa ja 
toimenpiteissä sekä vanhempien kasvatustyön tukemisessa. 
 

Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Mittari Toteutuma 

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

Laadukas opetus pätevällä 
ja määrältään riittävällä 
henkilöstöllä. 

Päättötodistus ja 
oppilaanohjaus 
sekä seuranta. 

Toteutunut 

Kokonaishyvinvoinnin 
tukeminen ja koulukiu-
saamisen ehkäisy 

Mielenkiintoinen ja moti-
voiva arki, 
vaikutusmahdollisuudet. 
Kiusaamisen ennaltaeh-
käisy kasvatuskeinoin ja 
puuttuminen. 

Hyvinvointiky-
sely 

Toteutunut 

Kodin ja koulun yhteis-
työ. Vanhempien 
kasvatustyön tukemi-
nen. 

Varhainen puuttuminen il-
meneviin ongelmiin ja 
ongelmien kasaantumisen 
sekä syrjäytymisen ehkäisy 
riittävällä henkilöstöllä 

Hyvinvointiky-
sely, hyvinvointi-
kertomus ja kau-
pungin strategia 

Toteutunut 

 
Tunnusluvut 
 

 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 2021 
Tuntikehys 1167,75 1171,25 1194,17 1170,5 1142,33 
yleisopetus 1010,75 1014,25 1037,17 1013,5 985,33 
luokkamuotoinen eo 100 100 100 100 100 
yksilöllinen eo 57 57 57 57 57 
Henkilökunta      
- opetushenkilöstö 53 (45) 50 (45)* 52 (47)* 52 (47)* 53 (48)* 
- muu henkilökunta 2 2 2 2 2 

*oma henkilöstö 48, yhteiset opettajat mukana 53 
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Lukiokoulutus 
 
Palvelukuvaus 
 

Lapuan lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin yliopistossa, 
korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai lukion oppimäärään perustuvassa ammatilli-
sessa koulutuksessa valmentava toisen asteen oppilaitos. Lapuan lukio toimii keväällä 
2019 valmistuneissa uudis- ja peruskorjatuissa tiloissa. 
Lapuan lukion tehtävänä on tarjota laadukasta ja monipuolisesti painotettua lukiokoulutusta. 
Opetuksen järjestämisessä pyritään siihen, että opiskelijoiden kurssivalinnat toteutuisivat 
mahdollisimman laajasti. Opetushenkilöstön Kanssa yhteistyössä päivittäisestä koulutyön 
sujumisesta pitävät huolen lukion opiskeluhuoltoryhmä ja opiskelijakunnan edustajana opis-
kelijakunnan hallitus. 
 
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 Urheiluaka-
temia. 
 

Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Tavoite 
Toimenpiteet/ 
tavoitetaso 

Mittari 
Toteutuma 

Tehdään opetussuunni-
telmamuutoksen 
edellyttämät tekniset 
muutokset opiskeluhal-
lintojärjestelmään ja 
laaditaan muutosvaiheen 
opintotarjotin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Luodaan Primuk-
seen LOPS2019-
puu. 
 
Laaditaan esivalinta-
tarjotin, jossa tarjolla 
ovat LOPS2016 
kurssit ja LOPS2019 
opintojaksot. 
 
Laaditaan lukuvuo-
den 2021-2022 
opintotarjotin. 
 
Varmistetaan, ettei 
lukio-opintojaan jat-
kavien (LOPS2016) 
opinto-ohjelmiin 
muodostu umpikujia: 
opinto-ohjelmien tar-
kastus opinto-
ohjaajan ohjauskes-
kusteluissa 
 
 
 

LOPS2019-puu valmis 
tammikuu 2021 
 
 
Esivalintatarjotin valmis 
tammi-helmikuu 2021 
 
 
 
 
Opintotarjotin valmis 
touko-kesäkuu 2021 
 
 
 
Opinto-ohjelmat tarkas-
tettu touko-kesäkuu 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toteutunut 
 
 
 
 
Toteutunut 
 
 
 
Toteutunut 
 
 
 
Toteutunut 
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50 % lapualaisista perus-
koulun 9. luokan 
oppilaista aloittaa toisen 
asteen opinnot Lapuan 
lukiossa syksyllä 2021. 

Pidetään 9-luokka-
laisille ja heidän 
huoltajilleen suun-
nattuja lukioinfoja 
yhteistyössä Lapuan 
yläkoulun kanssa. 
Yläkoululaiset käy-
vät tutustumassa 
lukion tiloihin ja toi-
mintaan 8. ja 9. 
luokalla. 

Lukio-opinnot aloitta-
vien määrä elokuussa 
2021. 
 

Ei toteutu-
nut.* 

*) Peruskoulun keväällä 2021 päättäneistä lapualaisista yhdeksäsluokkalaisista 44 % aloitti toisen asteen opinnot 
Lapuan lukiossa syksyllä 2021 (v. 2020 47 %, v. 2019 46 %, v. 2018 33 %). 
Lukiokoulutukseen haki yhdeksäsluokkalaisista 49 %. (v. 2020 52 % v. 2019 56 %, v. 2018 40 %). 
(Lähde: Yhteishakutilasto 2021/Lapuan yläkoulun opinto-ohjaajat). 

 
Tunnusluvut 
 

 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 2021 
Opiskelijamäärä 231 216 207 222 258 
Tuntikehys 
-opetus 
-opinto-ohjaus 
-lukioresurssi 
-kerroinlisä 
Yhteensä 

 
337,16 

9* 
57,15 
35,23 

438,54 

 
340,68 

9* 
53,48 
34,61 

437,77 

 
334,27 

9,38 
50,07 
34,03 

427,75 

 
346,46 

9,58 
53,13 
34,64 

443,81 

 
369,13 

10,38 
59,67 
37,71 

476,89 
 

Tuntikehys/opiskelija 1,90 2,03 2,07 2,00 1,85 
Opetushenkilöstö 
 
-vakinaiset opettajat 
-tuntiopettajat 
 

23 
 

19 
4 

23 
 

19 
4 

23 
 

19 
4 

23 
 

19 
4 

23 
 

19 
4 

 
   
koulusihteeri 
kuraattori 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

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

 

Musiikkiopistopalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

Lapuan musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista (L 
21.8.1998/633) opetusta antava lakisääteinen oppilaitos. Toimintaa ohjaavan valtakunnalli-
sen opetussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on hyvän ja elinikäisen musiikkisuhteen 
luominen. Musiikkiopiston kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lapset ja nuoret. Soitto- ja/tai 
lauluopinnot ovat hyvä ja kehittävä harrastus, joka ohjaa oppilasta keskittyneeseen, määrä-
tietoiseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja 
ryhmän jäsenenä. Opiskelu auttaa oppilasta löytämään musiikin avulla välineen ja väylän 
omalle itseilmaisulleen. Opiskelu antaa musiikkialasta kiinnostuneille oppilaille valmiudet 
hakeutua musiikkialan ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen. Musiikkiopiston tehtä-
vänä on myös paikallisen ja kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, 
vuorovaikutus ja yhteistyö muiden musiikin- ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja taho-
jen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. 
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Opetustarjontaan kuuluu musiikkileikkikoulutoiminta, soitinvalmennuksen ryhmäopetus, eri 
instrumenttien soitonopetus, kamari- ja kansanmusiikin opetus, musiikin perusteiden ope-
tus, pop-/jazzmusiikin opetus ja siihen liittyvä bänditoiminta sekä valinnaiset opintojaksot. 
Soitinvalikoimaan kuuluvat jousisoittimet, puu- ja vaskipuhaltimet, piano, kitara, sähkökitara, 
sähköbasso, lyömäsoittimet, harmonikka ja laulu (rytmilaulu ja klassinen). 

 
Palvelun taso ja kehittäminen  
 

Solististen instrumenttien, yhteissoiton sekä musiikin perusteiden opetusta on annettu  
opetussuunnitelman mukaisesti sekä perusopintojen että syventävien opintojen tasoilla. 
Musiikkileikkikouluun on voitu ottaa asetetun tavoitteen mukaisesti lähes kaikki halukkaat 
alle kouluikäiset lapualaiset lapset. Opintojen välietappeja, soivien kokonaisuuksien suori-
tuksia on tehty varsinkin keväällä 2021, mutta myös syksyllä 2021. Jälleen yksi oppilaamme 
aloitti musiikin ammattiopinnot. 
 
Oppilaskyselyitä on tehty valinnaisten opintojaksojen kehittämistä varten. Samoin hankinto-
jen avulla ollaan pyritty lisäämään joustavuutta palvelun järjestämisessä, esimerkiksi 
äänityslaitteistoa ja -osaamista on kehitetty, ja etäopetukseen on hankittu lisäkoulutusta. 

 
Konserttitoiminta ja tapahtumat 
 

Viikoittaiset Iltamusiikki-konsertit ja lähes kaikki lukuvuoden aikana suoritetut Soivat koko-
naisuudet. Tilaisuuksia Alajoki-salissa on ollut yhteensä 180, joista musiikkiopiston 
järjestämiä 125, kaupungin tilaisuuksia 40 ja ulkopuolisia tilaisuuksia 15.  
 
Musiikkiopiston konsertti- ja tapahtumatoiminta kärsi koronan takia etenkin alkuvuodesta. 
Keväälle 2021 suunnitellut varhaiskasvatukselle suunnatut soitinesittelykonsertit ja kaikille 
avoin Anna sen soida- musiikkiopiston soitinkokeilupäivä jouduttiin perumaan. Myöskin osa 
viikottaisista iltamusiikki-konserteista jouduttiin perumaan tammi-, helmi- ja maaliskuun 
ajalta. Kevään orkesteri- ja bändikonsertit pystyttiin järjestämään rajoitetulle yleisölle.  
Koronatilanne salli konserttien järjestämisen miltei normaalisti syksyn aikana. Vasta loppu-
lukukaudesta konserttien osallistujamääriä jouduttiin rajoittamaan. Viikottaisten iltamusiik-
kien lisäksi järjestettiin orkestereiden ja bändien konsertit, baletti-iltamusiikki yhteistyössä 
kansalaisopiston taiteen perusopetuksen tanssijoiden kanssa, pianisti Risto-Matti Marinin 
konsertti, sekä iltamusiikki Lapuan taidemuseon tiloissa. Lisäksi musiikkiopistolaisia näkyi ja 
kuului lukuisissa erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa ympäri kaupunkia. Varovaisuus-
toimena syksyn työpajaviikko jäi kuitenkin toteutumatta. 

 
Yhteistyö 
 

Yhteistyötä omalla paikkakunnalla kaupungin yksiköiden kanssa on koronarajoitusten 
vuoksi ollut tavallista suppeampaa. Alakoulujen kanssa aikaisempina vuosina toteutetut 
Kulttuuriopetussuunnitelman mukaiset KOPS-pajat ovat jääneet koronan vuoksi toteutta-
matta. Vaskiryhmä kuitenkin vieraili syyslukukauden aikana neljässä eri koulussa 
esittelemässä musiikkiopiston toimintaa ja vaskisoittimia. Palvelukotien kanssa aloitettiin  
v. 2019 tiivistynyt yhteistyö, joka on koronan vuoksi ollut tauolla. Keväällä 2021 kuitenkin 
tuotettiin palvelukoteja varten videomuotoinen päättötyö. Musiikkiopiston Kesäduunilaiset 
osallistuivat mm. puhdistuspalvelujen tyhy-päivään musisoimalla ja esiintymällä lounasai-
kaan Laskeutuvassa Perhosessa. 
 
Yhteistyötä oli myös Lapuan taidekoulun tanssitaiteen balettiopiskelijoiden kanssa. Tanssi-
jat esiintyivät musiikkiopiston soittajien kanssa musiikkiopiston iltamusiikissa syksyllä, 
kevään osalta esiintyminen peruuntui.  Vanhan Paukun toimijoiden vesiteemaan liittynyt, 
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striimattuna esitetty Yhdessä tyrskyissä -produktio oli hieno yhteistyö musiikkiopiston ja tai-
dekoulun teatteri- ja tanssitaiteen opettajien ja oppilaiden kesken. Suomalaisen musiikin 
päivänä 8.12. järjestettiin Iltamusiikki Lapuan Taidemuseossa. 
 
Opettajamme ovat toimineet vetäjinä Suomen harrastamisen mallin musiikkikerhoissa niin 
kevään 2021 pilottihankkeessa kuin syksyn jatkohankkeessa Alanurmon, Ritavuoren,  
Haapakosken ja Liuhtarin kouluilla. 
 
Vanhan Paukun yksiköiden yhteinen elementit -teemavuosi näkyi kevätlukukaudella vesi-
aiheisina ohjelmistovalintoina. Tuli-teema näkyi syyslukukaudella esimerkiksi teemana ba-
lettiyhteistyössä sekä kappalevalinnoissa niin yksilöopetuksessa, orkestereissa kuin 
bändeissäkin. 
 
Syyslukukaudella järjestettiin maakunnallinen Risto-Matti Marinin pianonsoiton mestari-
kurssi, johon osallistui yhteensä 16 piano-oppilasta viidestä eri alueen musiikkiopistosta. 
Kurssi toi yhteen alueen ammattilaisia ja mahdollisti vuorovaikutuksen alan asiantuntijoiden 
välillä. Lisäksi Risto-Matti Marinin kurssin yhteydessä järjestetty konsertti toi konserttikävi-
jöitä Lapualle ympäri Etelä-Pohjanmaata. 
 

Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoite-
taso  

Mittari Toteutuma 

Oppilaiden osal-
listaminen 
toiminnan kehit-
tämiseen 

Oppilaiden ottaminen 
mukaan mm. työpajavii-
kon työpajojen ja 
valinnaisten opintojen 
suunnitteluun 

1-5 oppilaiden 
ideaa toteutetaan 
esim. työpajaviikon 
pajoina 
 

Toteutunut osittain, 
(oppilailta kerätty syste-
maattisesti ideoita, 
joiden pohjalta lähdetty 
ideoimaan valinnaisia 
opintoja) -> näistä to-
teutunee 1-3 
lukuvuonna 2022-23 

Kulttuurikeskus 
Vanhan Paukun 
yhteinen luku-
vuositeema 
tuottaa uusia ti-
laisuuksia ja 
tapahtumia 

Uusia yhdessä tuotettuja 
tilaisuuksia joko lähi- tai 
etätapahtumina 

1-5 täysin uutta yh-
teistyössä 
järjestettyä tilai-
suutta 
 

Toteutunut 
(yhteistyö teatteri- ja 
tanssitaiteen oppilaiden 
kanssa) 
 

Toiminnan laa-
dun kehittä-
minen 

Lyhyehköjen hyvinvoin-
tiin ja toiminnan kehit-
tämiseen liittyvien kyse-
lyjen toteuttaminen 
henkilöstölle, oppilaille ja 
heidän vanhemmilleen 

kyselyn tulokset 
nykytilan kuvaa-
jana ja tulevaisuu-
den kehityksen 
suuntaviivoina 

Ei toteutunut 
toteutetaan v. 2022  
aikana 

 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen 
  

Musiikkiopisto on huolehtinut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Työ-
ryhmä tehnyt raportoinnin ja suunnitelman ohjeiden mukaisesti ja raportti on toimitettu. 
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Tunnusluvut 
  

Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 2021 
Kulut yhteensä 734.110 762.675 755.567*) 785.971*) 
Toimintatuotot 
- maksutuotot 
-vuokratuotot (tilat) 
-tuet/avustukset 

93.966 
90.563 

3.403 
1.000 

100.436 
96.098 

4.338 

96.749 
93.754 

2.995 

98.300 
97.396 

904 
 

Valtionosuus 480.662 478.668 505.834 522.686 

Kaupungin osuus 159.482 183.571 152.984 164.985*) 
 *) ei sisällä sisäisiä vuokria 

 
 

  
 
Tp 2017 Tp 2018 

Tp 
2019 

Tp 
2020 

Tp 
2021 

Opetustunnit 
 

   11 142 11 269 11 464 11 276 11 235 

Vars.oppilaat 
 

        235 249 260 261 256 

Musiikkileikkikoululaiset 
 

        119  112 114 94 72 

Solistiset tasosuoritukset/Soivat 
kokonaisuudet 

 
 

         70 76 87 61  103 

Päättötodistus perustaso, perus-
opinnot v. 2021 

 
         16 19 15 16 11 

Päättötodistus musiikkiopisto-
taso, syventävät opinnot v. 2021 

 
 

          6 3 5 3 7 

Henkilöstö 
 

         21 21 21 21 21 

 
 
Kaupunginkirjasto 
 

Kirjastolain (2017) mukaan kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen.  
 
 Yleisen kirjaston tehtävät ovat: 
- tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin 
- ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa 
- edistää lukemista ja kirjallisuutta 
- tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoli-

seen lukutaitoon 
- tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan 
- edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 
- edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi kunnan yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoi-

tuksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. 
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Palvelukuvaus 
 

Lapuan kaupunginkirjasto tuottaa ja ylläpitää kirjasto- ja tietopalveluja Lapuan ja ympäristö-
kuntien asukkaille sekä yhteistyökumppaneille, johon kuuluvat tällä hetkellä myös kaikki 
EEPOS-kirjastokimpan 22 kirjastoa. Kirjasto tukee kaikenikäisten lukuharrastusta, mediatai-
toja ja elinikäistä oppimista. Asukkaiden hyvinvointiin kirjasto tarjoaa virkistystä ja 
elämyksiä. Kirjasto edistää tiedollisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista. 
 

Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Toimintavuonna 2021 kirjaston e-aineistokokoelma on kasvanut ja siten lisännyt e-aineiston 
saatavuutta. Kirjaston kokoelmaa on karsittu pääkirjaston lisäksi sekä Tiistenjoen lähikirjas-
tossa, että kirjastoautossa. Tavoitteena on laadukas, ajantasainen ja uudistuva kokoelma - 
kokoelmatyö on jatkuvaa.  
 
Tapahtumien ja muun toiminnan määrä lisääntyi huolimatta joistakin korona-pandemian  
aiheuttamista rajoituksista ja suosituksista. Kävijämäärät ja lainausluvut ovat noususuun-
nassa. Ikäihmisiä varten on luotu Senioripiste, jossa on lainattavissa ikäihmisille sopia 
liikuntavälineitä ja virikeaineistoja. 
 
Kirjastosta jäi eläkkeelle vuoden 2021 aikana kirjastonhoitaja ja kirjastotoimenjohtaja.  
Kirjastonhoitajan tehtävää ei laitettu auki vuoden 2021 aikana. Kirjastoautovirkailija saatiin 
rekrytoitua 16.8.2021. Kirjastoauto lähti liikennöimään 13.9.2021 pitkän tauon jälkeen.  
Lukiossa työskentelee kirjastosihteeri kaksi iltapäivää viikossa. 
 
Lakisääteisiin palveluihin kirjasto saa valtiolta n. 30 % kirjaston kuluista ja koko kaupungin 
budjetista kirjaston menot ovat n. 0.4 %. Tulevaisuudessa kunnille jää hyvinvointipalvelui-
den tuottaminen, jolloin kirjaston merkitys tulee korostumaan. Lapuan kirjasto on parasta 
perheille, opiskelijoille, asukkaille ja henkilöstölle. 

 
Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Mittari Toteutuma 
Kirjaston käyttö li-
sääntyy 

Asiakaslähtöisyys, tapah-
tumat ja hankkeet 

Lainaus ja kävijämääräti-
lastojen sekä 
verkkokäyntien seuranta. 
Tapahtumiin osallistujien 
määrä 

Toteutunut 

Laadukas, ajanta-
sainen ja 
uudistuva koko-
elma ja e-
aineistot 

Kokoelmatyötä tehdään 
päivittäin hankintojen ja 
poistojen suhteen 
 

Alle 5 vuotta nuoremman 
aineiston määrä on 40 % 
kirjaston kokoelmasta ja 
poistot 6 % Vuosittainen 
e-aineiston käyttömäärä 

Toteutunut 
osittain 
 

Ajantasainen ja 
toimiva kirjasto-
järjestelmä ja 
asiakaskoneet 

Kirjastojärjestelmä Axiell 
Aurooraa kehitetään jatku-
vasti. Asiakaskoneiden 
toimivuutta seurataan ak-
tiivisesti 

Vuonna 2021 otetaan 
käyttöön uusi versio 
7.1.2. Gold 

Ei toteutunut 

Verkostoituminen 
on aktiivista EE-
POS-kirjastojen 
kanssa 

Osallistuminen Eepoksen 
toimintaa kehittäviin yh-
teistyöryhmiin, kokouksiin 
ja hankkeisiin 

Vuosittainen kokoelma-
politiikan julkaisu, joka 
sisältää koko  
Eepos-kimpan kokoel-
man tunnusluvut. 
Yhteinen strategia val-
mistuu vuonna 2021 

Toteutunut 
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Kulttuurikeskus 
Vanhan Paukun 
yhteinen lukuvuo-
siteema tuottaa 
uusia tilaisuuksia 
ja tapahtumia 

Uusia yhdessä tuotettuja 
tilaisuuksia joko lähi- tai 
etätapahtumina 

1-5 täysin uutta yhteis-
työssä järjestettyä 
tilaisuutta 

Toteutunut 
osittain 

 
Palvelun kehittäminen talousarviovuosi 2021 
 

- kirjastoauto lähti liikkeelle pitkän tauon jälkeen 13.9.2021, kirjastonhoitaja jäi eläkkeelle 
1.10.2021 alkaen ja kirjastotoimenjohtaja 31.12.2021 

- verkkokäynnit lisääntyivät, ja kokonaislainausluku nousi 22,4 % ja lasten kaunokirjalli-
suuden lainaus 27 % vuoteen 2020 verrattuna 

- kokoelmatyötä tehtiin tavoitteellisesti ajantasaisen, uudistuvan ja monipuolisen kokoel-
man luomiseksi 

- sähköisiä e-aineistoja lisättiin koko Eepos-kimpassa 
- Lukeva kunta -hankkeen puitteissa Muumi-tapahtuma 13.10.2021 ja kirjailijavieraina 

keväällä Mari Mörö ja syksyllä Markku Mantila, lisäksi Soivan sammakon etäesitys päi-
väkodille sekä muita pienempiä tapahtumia 

- kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastuksia sekä kirjavinkkauksia pidettiin useille ryhmille 
- Lasten lukuharrastus -hanke päättyi 31.12.2021 ja Virtaa! Runon ja proosan festivaali 

Vanhan Paukun alueella sai lisäaikaa 30.9.2022. 
- yhteistyössä Alajärven kaupungin kanssa haettiin Aluehallintovirastolta (LSSAVI) valti-

onavustusta yhteisen monipalvelu-kirjastoauton selvitystyöhön 
- kirjastoaineiston RFID-tarroitus jatkui edelleen 

 
Tunnusluvut 
 

 
Tp 
2017 

Tp 
2018 

Tp 
2019 

Tp 
2020 

Tp 
2021 

Lainat/as 15,2 15,9 16,8 13,4 16,44 

Käynnit/as 5,4 4,9 4,9 6,7 7,2 

Aineiston hankinta/kirjat /laa-
tusuositus 300/1000 as 

352 330 327 307 356 

Aineiston hankinta/muu ai-
neisto/laatusuositus 
100/1000 as 

29 44 36 40 42 

Verkkokäynnit/as 2 2,7 3,3 3,5 3,9 

Lainaajat %/asukasluku 34 34,5 34,3 30 30 

Lainaus/kokoelma 1,6 1,5 1,7 1,4 1,65 

Taloudellisuus * 1,4 1,4 1,3 1 1,40 

Toimintakulut/as  39,7 32,0 33,2 32,2 51,80 

 * taloudellisuus = henkilöstökulut/as + aineistokulut/as/käynnit/as + lainat/as 
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Kulttuuri-, museo- ja matkailupalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) ja museolaki (729/1992) sekä lakeihin liittyvät 
asetukset määrittävät kulttuuripalvelujen ja museotoiminnan järjestämistä paikallisella ta-
solla. Lapuan kaupungin kulttuuri- ja museopalvelut vastaavat Lapuan kulttuurin perus-
palveluista, Lapuan kaupungin museoiden ylläpidosta, taidegalleriatoiminnasta, kulttuu-
riavustuksista, Vanhan Paukun tiloista sekä Lapuan kaupungin matkailun tehtäväkentästä.  
 
Kulttuuripalveluiden keskeisiin tehtäviin kuuluu myös hanketoiminta, jonka avulla muun mu-
assa edistetään museo- ja kulttuuritoimintaa, tuetaan luovien alojen yrittäjyyttä ja osaamista 
sekä kehitetään kansainvälistä toimintaympäristöä. 
 
Kulttuuripalvelut tarjoavat yllä mainittujen alojen yleisiä asiantuntijapalveluita, järjestää eri-
laisia kulttuuritapahtumia itsenäisesti ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tukee taiteen- 
ja kulttuurinharrastajia, ammattitaiteilijoita, alan yhdistystoimintaa ja luovan alan yrittäjiä.  
 
Lapuan kaupungin museoissa on kaksi yksikköä: Lapuan Taidemuseo on oma yksikkönsä 
ja kulttuurihistorialliseen yksikköön kuuluvat Patruunatehtaan museo, Lapuanliikkeen  
museo ja Pyhälahden valokuvaamomuseo. Näissä museoissa ylläpidetään ja vaalitaan pai-
kallishistoriaan ja lapualaisiin perinteisiin liittyvää tietoa ja kulttuuritoimi pyrkii tulevaisuu-
dessa tuomaan näiden museoiden kokoelmia näkyväksi yhä laajemmalle yleisölle paikalli-
sesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kulttuuritoimen ylläpitämä kotiseutuarkisto kerää 
yksityisluonteista kotiseutuarkistoaineistoa. Verkossa toimii Lapuan historiallinen tietokanta 
HELEMI. Lapuan kaupungin museot toimii museolain tavoitteiden mukaan Lapuan kaupun-
gin alueella. Taiteen ja kulttuurin vaikutukset ovat tutkitusti monipuolisia: kulttuuri- ja 
museotoiminta tukee alueen elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia sekä vahvistaa 
paikallisidentiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi ne tuovat onnistumisen kokemuksia ja edistä-
vät oppimista sekä näkyvät taloudellisena vaikutuksena suorasti ja epäsuorasti muun 
muassa kulttuuriturismin kautta. 

 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoite-
taso  

Mittari Toteutuma 

Lapuan kaupungin mu-
seoiden yleisötyön 
kehittäminen palvele-
maan laajempaa 
yleisöä. 

Verkkoyleisötyön kehit-
täminen 
 
 
 
 
Museonäyttelyn ulko-
puolisen kokemuksen 
mahdollistaminen 
 

Uudet verkko-
palvelut tai 
niiden suunnitel-
mat (2 kpl) 
 
Verkon ja mu-
seonäyttelyiden 
ulkopuoliset toi-
minnot (1 kpl) 

Toteutunut 
 
 
 
 
Toteutunut 

Matkailupalveluiden ke-
hittäminen 

Palveluiden tuotteista-
minen 
 
 
 
 
 
 
 

Somekanavien 
seuraajamäärän 
tuplaaminen  
(VisitLapua In-
stagram 900 
seuraajaa 2020, 
1 369 seuraajaa 
tammikuu 2022)  
 

Toteutunut osit-
tain; 
 
Seuraaja-määrä 
kasvanut kolman-
neksella.  
 
Kaksi palvelu-pa-
kettia. 
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Palveluiden paketointi 
 
 

palvelupakettien  
määrät (3 kpl)  
 

Kokouspalveluiden ke-
hittäminen  
 

Palvelupakettien tuot-
teistaminen 

Asiakaskunnan 
määrä/kasvu 

Toteutunut osit-
tain, paketoitu. 
Korona verottanut 
kävijä-määriä  

Kulttuurikeskus Vanhan 
Paukun yhteinen luku-
vuositeema tuottaa 
uusia tilaisuuksia ja ta-
pahtumia. 

1-5 tapahtumaa joko 
lähi- tai etätapahtu-
mina. 

 Toteutunut 

 
Tunnusluvut 
  

Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 2021 

Budjetin loppu-
summa kulttuuri + 
museot 

248.823/89 281.404/96* 259.541*/95 433.821** 337.853 

Budjetin loppu-
summa matkailu 

 
   

60.257 

Museoiden valtion-
osuus 

 23.449 49.457 92.930 92.930 

Kulttuurimenot eu-
roa / as 

17,1 19,4 18,2 30,2 23,8 

Kulttuurihist.museon 
kävijämäärä 

4.452 4.000  4.192 3.500 3.500**** 

Taidemuseon / Pat-
ruunagallerian 
käyntimäärä 

35.032 38.305 30.396 21.265 19.975 

Tapahtumiin osallis-
tuneet + 
oppilasryhmät (alk. 
2020)*** 

48/13.353 57/11.015  62 /13 
675***** 

17/ 2.619 
59/924*** 

29//110 
55/823 

Vanhan Paukun 
esittelyt + hautaus-
maakierros 
(alk. 2020)*** 

40/943 43/1.116 54/1.614 21/267 
5/60*** 

31/725 
    7/102 

Yksityistilaisuudet / 
kokoukset (alk. 
2020)*** 

 
  

81/1.991*** 140/1.211 

Kulttuuri-toimintaan 
osallistuneet 

53.723 54.436 49.877 30.626 26.446 

Menot euroa / kultt. 
toim. osallistuneet 

4,6 5,1 5,2 14,1 12,7 

* Aiemmissa vertailuluvuissa ei otettu huomioon Vanhan Paukun kustannuspaikkaa. 
** Lisätty kustannuspaikat Vanha Paukku ja matkailu. Ei sisällä sisäisiä vuokria. 
*** Uudet mittarit 
****Arvio. Laskurit rikki.  
*****Festivaalit poistettu kulttuurin mittaristosta 
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Hankkeet ja avustukset 2019–2021 
  

Hankkeen nimi Kokonaisbud-
jetti 

2020 2021 2022  

Valontaitaja (Leader) 30.000 € 
 

hanke siirtynyt  
(korona) 

30.000 € 

Taiteilijaresidenssi 
-hanke (Leader) 

50.000 € 25.000 € Hanke on päättynyt 
 

Cinemaaseutu (Leader) 50.000 € 25.000 € Hanke on päättynyt 
 

Museoiden korona-
avustus I (OKM) 

20.000 € 20.000 € 
  

Museoiden korona-
avustus II (OKM) 

16.000 € 
 

16.000 € 
 

Taidemuseon taiteilija-
avustus I (OKM) 

1.900 € 
 

1.900 € 
 

Taidemuseon taiteilija-
avustus II (OKM) 

4.000 € 4.000 € 
  

3D-digitointihanke 
(OKM)  

22.000 € 12.000 € Hanke on päättynyt 
 

Kulttuurisilta (Leader) 50.000 € 
 

30.000 € 20.000 € 
Kulttuuria kaikille (Lea-
der) 

63.000 € 
 

10.000 € 40.000 € 

Valokuvien digitointi-
hanke (OKM) 

33.000 € 
  

33.000 € 

 
Kansalaisopistopalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

Kansalaisopiston kursseja toteutui lukuvuonna 2020-2021 yhteensä 350. Luvussa on mu-
kana opiston järjestämät 45 hankekerhoa Suomen malli -kerhotoiminnan puitteissa. 
 
Vuoden 2021 netto-opiskelijamäärä on 2870, joista Suomen mallin harrastekerhoihin osal-
listuneita on 301 opiskelijaa. Koronatilanteen pitkittymisestä huolimatta opiskelijamäärä 
kansalaisopiston kurssitoiminnassa, pois lukien Suomen mallin kerhot, kasvoi 11 % verrat-
tuna vuoteen 2020. 
 
Kevätkaudella 2021 toimintaa haastoi erilaiset AVI:n ja kaupungin asettamat kokoontumis-
rajoitukset. Etenkin Aluehallintoviranomaisen ohjeistu oli paikoitellen tulkinnanvarainen, ja 
aina ei ollut selkeää, koskivatko suositukset ja määräykset myös oppilaitoksia. Keväällä 
2021 voimassa olevien kokoontumisrajoitusten aikana opiston suurimpia liikunnan opetus-
ryhmiä jaettiin puoliksi, jotta osallistujamäärä pysyi kohtuullisena. 
 
Opiston kädentaitojen näyttely toteutettiin opastettuina, osallistujamäärältään rajattuina 
näyttelykierroksina. Toteutustapa oli onnistunut ja sai hyvän palautteen sekä näytteilleaset-
tajilta että yleisöltä. Opiston kädentaitojen näyttelystä sekä taidekoulun Pinnan alla -
näyttelystä tehtiin lyhyet videokoosteet.  
 
Kokoontumisrajoitusten vuoksi opiston perinteisiä baletti- ja teatterinäytöksiä ei voitu järjes-
tää. Koska varsinaiset esitykset ja niihin valmistautuminen kuuluvat opetussuunnitelmaan, 
toteutettiin esitykset ilman yleisöä, esitykset videoitiin. Esitykset olivat saatavilla opiston ko-
tisivuilla, lisäksi materiaalia jaettiin kouluille ja varhaiskasvatukseen.  
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Syyskausi 2021 käynnistyi odottavissa merkeissä. Osana koronaturvallisia toimenpiteitä 
suurimpien ryhmien osallistujamäärää rajoitettiin ja kurssien aikatauluja pyrittiin porrasta-
maan siten, että opiskelijaryhmät eivät kohtaisi toisiaan opetustuntien alkaessa ja 
päättyessä. Joitain kursseja käynnistettiin normaalia pienemmillä osallistujamäärällä, mutta 
kaikkiaan osallistujamäärät pysyivät kohtuullisella tasolla.  
 
Yhteistyö Vanhan Paukun toimijoiden kanssa jatkui, koronatilanteen asettamissa puitteissa. 
Kevätkausi 2021 oli vielä Paukun toimijoiden yhteistä Vesiteemalukuvuotta. Vesiteeman 
puitteissa toteutettiin mm. taidekoulun ja musiikkiopiston yhteistyönä “Yhdessä tyrskyissä “. 
teatteriesitys, joka myös tallennettiin. Kevään aikana Paukkulaiset organisoivat puhtaanapi-
topalveluiden henkilöstön tyky-päivän: henkilöstölle järjestettiin musiikkiesityksiä, liikunta- ja 
kädentaitotyöpajoja ja opastettuja tutustumiskierroksia taidenäyttelyyn ja Paukun aluee-
seen. Joulun alla kansalaisopisto ja musiikkiopisto järjestivät sosiaalisessa mediassa 
joulunalusajan yhteiskampanjan, jossa avattiin opistojen arkea ja joulunodotusta. 
 
Lapuan taidekoulussa on jatkettu terveysturvallisin opetusjärjestelyin lähiopetuksessa 
koko kalenterivuoden 2021 ajan. Koronatilanteesta huolimatta oppilasmäärä on pysynyt  
hyvänä, syyskaudella 2021 taidekoulussa oli 365 oppilasta.  
 
Syksyllä 2021 toteutettiin hyvää näkyvyyttä saanut Taidekoulun valot -tapahtuma Vanhan 
Paukun markkinoiden yhteydessä. Tapahtuman toteutuksessa tehtiin tiivistä yhteistyötä 
mm. kulttuuritoimen kanssa.  Taiteidenvälisyys näkyi hyvin myös Taidekoulun valot -tapah-
tumassa, jonne tuotettiin mm. tanssin opiskelijoiden toteuttamia valomaalauksia ja teatteria 
ja kuvataiteita yhdistäviä varjoteatteriesityksiä. Taiteidenvälisyys on toteutunut myös  
Lapuan musiikkiopiston kanssa tehtävässä yhteistyössä yhteisen kurssikokonaisuuden  
toteuttamisena. Keväällä 2021 Taidekoulun päättötodistuksen sai kaksi nuorta ja yksi ai-
kuisopiskelija. 
 
Avoimen yliopiston luentotoimintaa jatkettiin keväällä 2021. Osallistujamäärä jäivät alhai-
siksi, sillä opiskelijat siirtyivät seuraamaan avoimen yliopiston luentoja suoraan yliopistojen 
omasta tarjonnasta. Syyskaudella 2021 keskityttiin tarjoamaan luentoja omina toteutuksina 
ja osallistujamäärät kääntyivät nousuun. Luentoja voi seurata paikan päältä tai etäyhteyden 
välityksellä.  
 
Hanketoiminta on jatkunut aktiivisena. Käynnissä oli Voimaa arkeen, seitsemän opiston 
yhteinen opintosetelirahoitteinen koulutuskokonaisuus, jossa vahvistetaan aikuisten työelä-
mätaitoja ja perustaitoja. Kahden eri henkilöstökoulutushankkeen myötä koulutetaan koko 
Etelä-Pohjanmaan kansalaisopistojen henkilöstöä ja tuntiopettajia pedagogisissa taidoissa 
ja osaamisperusteisessa kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa. Erasmus+ hankkeen 
liikkuvuuksia ei ole voitu toteuttaa johtuen koronatilanteesta.  
 
Lapuan kansalaisopisto on ollut mukana suunnittelemassa Suomen mallin kerhotoimintaa 
ja toimii kerhotoiminnan käytännön toteuttajana. Kansalaisopisto on ollut mukana asiantun-
tijaroolissa suunnittelemassa ja toteuttamassa Lapuan kaupungin toteuttamaa Keva-rahoit-
teista kaupungin henkilöstökoulutus- ja työhyvinvointihanketta. Opisto on mukana ideoi-
massa koko kaupungin yhteistä Vahvuutena välittäminen -kampanjaa. 
 
Taloudellisesti opiston tilanne on pysynyt vakaana huolimatta kurssimaksutulojen vähene-
misestä. hanketoiminta tuo pientä joustoa toimintaan, lisäksi opisto on järjestänyt 
aikaisempaa enemmän kursseja kaupungin henkilöstökoulutuksena ja maksupalvelutoimin-
tana. Suomen mallin kerhotoiminnan kautta olemme voineet tarjota opettajille opetustyötä 
peruuntuneiden opetusten tilalle ja varmistaa osaavan opettajaresurssin saanti myös taide-
koulussa. Hankekerhojen kustannukset suuntautuvat Suomen mallin hankkeelle.  
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 Kuvio 1. Opetustunnit pääluokittain 2021 

 
 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 

 
Tavoite Toimenpide/tavoite-

taso 
Mittari Toteutuma 

Kansalaisopiston netto-
opiskelijamäärän muu-
tos on max -10 % 
kolmen toteumavuoden 
(2017-2019) keskiar-
vosta 

Tavoitetaan uusia 
asiakasryhmiä raken-
tamalla yhteistyötä 
uusien toimijoiden 
kanssa, työkaluna 
mm. Voimaa Arkeen -
hanke. Laadukas etä-
opetus takaa 
opiskelijamäärän py-
symisen kohtuullisella 
tasolla koronatilan-
teesta huolimatta, 
esimerkkinä palveluta-
lojen asukkaille 
toteutettava etäope-
tus. 

Kalenterivuoden 
netto-opiskelija-
määrä on 
vaihteluvälillä 2600-
2800. 

Toteutui 

Kulttuurikeskus Vanhan 
Paukun yhteinen luku-
vuositeema tuottaa 
uusia tilaisuuksia ja ta-
pahtumia 

Uusia yhdessä tuotet-
tuja tilaisuuksia joko 
lähi- tai etätapahtu-
mina  

1-5 täysin uutta yh-
teistyössä 
järjestettyä tilai-
suutta 

Toteutui 

Mediapajatoiminnan 
jatkuvuuden turvaami-
nen 

Mediapajan puitteissa 
toteutettava hanketoi-
minta jatkuu. Media- 
ja verkko-opetuksen 
kehittäminen yhteis-
työssä paikallisten ja 
alueellisten toimijoi-
den kanssa. 
Mediapaja toimii tii-
viissä yhteistyössä 

Tavoitetasona 250 
osallistumista kalen-
terivuoden 2020 
aikana. 

Toteutui 
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Lapuan taidekoulun 
kanssa.  

Osaamisperusteisen 
kurssikuvauksen kehit-
täminen soveltuville 
kursseille 

Henkilöstö kouluttau-
tuu osaamisperus-
teisen koulutuksen 
suunnitteluun, toteu-
tukseen ja arviointiin. 
Opisto pilotoi osaa-
misperusteisesti 
laadittuja kursseja ja 
niiden viemistä 
KOSKI-järjestelmään. 

Lukuvuonna 2021-
2022 1-5 osaamis-
perusteisesti laadit-
tua kurssia, jotka 
ovat vietävissä 
KOSKI-järjestel-
mään 

Toteutui  

 
 
Tunnusluvut  
 

 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 2021 

Toimintatuotot 198.106 210.495 202.324 250.122 352429  

Toimintamenot 727.812 685.653 699.925 726.230* 1.150.444* 

Toimintakate 529.706 475.157 497.600 476.108* 798.015* 

Valtionosuus (netto) 353.826 356.000 358.308 356.255 375.335 

Kurssimaksut 124.741 138.341 135.851 123.386 125.243 

Opetustuntimäärä 9716 9 474 9415 8547 10484** 

Opiskelijamäärä 2588 3027 2981 2312 2870** 

Osallistujamäärä 5572 6267 6911 5445 6086*** 

Valtionosuustunnit 7487 7461 7426 7373 7359 

Kurssimäärä/ luku-
vuosi 

246 269 286 215 367**** 

Päätoiminen henki-
löstö 

5,7 5,75 5,7 6,5 6,5 

Tuntiopettajat ja lu-
ennoitsijat 

91 99 95 94 97 

 * sisäiset vuokrat mukana, eivät ole olleet aikaisempina vuosina 
**luku sisältää myös Suomen malli -hankekerhojen järjestämisen tunnit ja opiskelijat 

 *** netto-opiskelijamäärä sisältää Suomen malli -opiskelijat, 301 opiskelijaa 
 ****luku sisältää Suomen malli- kurssit  
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Liikuntapalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

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

 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Tavoite Toimenpiteet/ 
tavoitetaso 

Mittari Toteutuma 

Hyvinvointityön 
selkeyttäminen/ 
johtamisjärjes-
telmä 

Liikuntapoliitti-
nen ohjelma 

Tulosmittari. Onko valmis suun-
nitelma hyväksytty? Kyllä/Ei 

Ei ole toteutu-
nut*) 

Elintapa-ohjauk-
sen kehittäminen 

Hyvinvointi-oh-
jauksen 
kehittäminen 
hanke 

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

Toteutunut jat-
kohankkeena 

Harrastustakuu 
kehittäminen 

LiikKuMaraja-
hanke 

Vapaaehtoisten osallistuminen 
aktivoimistilaisuuksiin, henk. Ta-
voitetaso 48 henk. 

Toteutunut 
**) 

*) Tiedonhakua tehty mm. tilojen varauskäytännöissä, avustuksissa 
**) Koronatilanteen vuoksi aktivoitumistilaisuudet muutettu teemahaastatteluihin 
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Tunnusluvut 
 

Näillä tunnusluvuilla pyritään vaikuttamaan siihen, että pysytään valtuustoon nähden sito-
vassa tavoitteessa. 
 
 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 2021 
Menot* -884.663 -909.425 -965.116 -870.078 -1.023.517 
Tulot 473.233 443.581 450.449 345.513 501.321 
Kate -411.440 -465,844 -514.667 -524.565 -522.196 

*Sisäiset vuokrat - 949.122 euroa ei sisälly laskelmaan. Suomen mallin toiminta vaikutti lisämenoina ja -tuloina. 
 
 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 2021 
Uimahallin kävijät / kpl 64858 60339 63649 36834 54896 
Tapahtumat / kpl 578 600 600   
Vesivoimistelut kävijät / kpl 6410 5916 6503 3703 4569 
Erityisliikunnan kävijät / kpl 1470 1293 906 738 995 
Ikääntyvien liikuntakävijät / kpl 5503 5104 5415 3360 4628 
Muut ohjatut ryhmät kävijät / kpl 7341 6514 6514 4010 4004 
Vauvauinti kävijät / kpl, kokoontumis-
kerrat 

- 
33 

571 
54 

 - 
60 

- 
27 

Kesäuimakouluihin osallistujat / kpl 612 582 581 - 
- 

531 

 
 
Nuorisopalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

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

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

vuodelle. 
- Ohjaamo-toiminnan edistäminen monialaisen yhteistyön työmuotona. 
 
Lasten ja nuorten osallisuutta tuettiin järjestämällä keväällä työpaja, jossa nuoret ja päättä-
jät pohtivat nuorille tärkeitä asioita. Osana harrastamisen Suomen mallin suunnittelua 
toteutettiin kansallinen Koululaiskysely marraskuussa.  
 
Nuorisotalolla ja leirityö olivat osa nuorisotoimen perustoimintaa. Koronatilanteen vuoksi  
kehitettiin nopealla aikataululla verkkonuorisotyötä. 
 
Etsivää nuorisotyötä on kehitetty työnohjauksen ja työhyvinvoinnin keinoin. Asiakasmäärät 
ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina. Vuoden lopussa saatiin lisäresurssi etsivään nuori-
sotyöhön, joka suunnattiin 2. asteen oppilaitoksen kanssa tehtävään yhteystyöhön. 
Tärkeänä yhteistyötahona kehittämisessä on koulukuraattori. 
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Ohjaamo-toimintaa on kehitetty ohjausryhmätyöskentelyn avulla monialaisesti lukion ja 
Sedun kanssa. Toimintaan on saatu luotua yhteistyön rakenteita, ja toimintaan liittyy jatkuva 
kehittäminen.  
 
Nuorisotyön sosiaalisen median näkyvyyden panostettiin, ja seuraajamäärät ovat kasva-
neet. 
 

Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Tavoite Toimenpiteet/ 
tavoitetaso 

Mittari Toteutuma 

Kouluissa ja oppilaitok-
sissa tehtävän nuoriso-
työn vahvistaminen ja 
kehittäminen 

Nuorisotyö kou-
luissa -hanke 

Kehittämistyölle saadaan teh-
tyä määrällistä arviointia 
Webropol-kyselyiden tulosten 
arvioinnin pohjalta. 

Toteutu-
nut*) 

Perhekeskus ja Ohjaamo Etsivän nuoriso-
työn lisäresurssi -
hanke 

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

Toteutunut 
*) 

*) toteutettu haastatteluilla 

 
Tunnusluvut 
 

 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 2021 
Menot * -314.608 -283.444 -295.797 -262.035 -239.977 
Tulot 91.669 81.952 87.172 90.625 55.807 
Kate -222.939 -201.492 -208.625 -171.411 -184.170 

 * Sisäiset vuokrat -145.288,92 ei sisälly laskelmaan. 
 

 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 2021 
Liikennepuiston kävijät/pv, 
yhteensä 

45,6 
2324 

44,6 
2321 

45 
2727 

50,2 
1756 

45,5 
2184 

Lastenleirit leiriläiset 172 179 190 65 144 
Hirvijärven leiritalon käyttö-
päivät 

89 81 74 
remontti 

26 71 

Nuorisotalon käyttäjät muu 
kuin oma toiminta 

652 685 771 291 385 

Avoin nuorisotoiminta kävijä-
määrä/ aukiolopäivä 

39 27 16,2 15,1 22,8 

Etsivän nuorisotyön asiakkai-
den osuus alle 29-vuotiaista 
asukkaista (%) 

1,13 1,23 1,72 1,76 2,43 
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7.1.5 Perusturvalautakunta 
 

 

 

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

Perusturvalautakunta 
 

Perusturvalautakunnan jäsenet 1.1. - 31.7.2021: puheenjohtaja Eeva-Maria Latva-Rasku, 
varapuheenjohtaja Matti Rinnankoski, jäsenet Eila Huhta, Ismo Jäätteenmäki, Sami Kuula, 
Anne-Mari Lahdensuo, Heli Matilainen, Jaakko Ojanperä ja Ari Tuurinmäki. Kaupunginhalli-
tuksen edustajana toimi Jussi Vaahtoniemi. Nuorisovaltuuston edustajana oli Milla Ylijoki. 
Edustajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.  
 
Perusturvalautakunnan jäsenet 1.8. - 31.12.2021: puheenjohtaja Matti Kangas, varapu-
heenjohtaja Sami Kuula sekä jäsenet Eeva-Maria Latva-Rasku, Juha Hella, Matti 
Rinnankoski, Susanna Suokko, Antti-Jussi Kivistö, Teija Ylimäki ja Eila Huhta. Kaupungin-
hallituksen edustajana toimi Helena Lahtinen. Edustajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus 
kokouksissa. Nuorisovaltuuston edustajaa ei ollut nimetty. Perusturvalautakunta kokoontui 
vuoden 2021 aikana 13 kertaa.  

 
Yksilöasiainjaosto 1.1. - 31.7.2021: puheenjohtaja Eeva-Maria Latva-Rasku, varapuheen-
johtaja Matti Rinnankoski, jäsen Heli Matilainen ja kaupunginhallituksen edustaja Jussi 
Vaahtoniemi.  
Yksilöasiainjaosto 1.8. - 31.12.2021: puheenjohtaja Matti Kangas, varapuheenjohtaja Sami 
Kuula, jäsen Teija Ylimäki ja kaupunginhallituksen edustaja Helena Lahtinen. Yksilöasiain-
jaosto kokoontui vuoden 2021 aikana 9 kertaa.  
 

Perusturvalautakunta
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät

Tilinpäätös Alkuperäinen Talousarvio Muutettu Toteutuma
2020 talousarvio muutos talousarvio 2021 Poikkeama Käyttö %

Myyntituotot 1 255 511 1 055 700               1 055 700 974 862 -80 838 92,3 %
Maksutuotot 2 744 099 2 887 000               2 887 000 3 288 798 401 798 113,9 %
Tuet ja avustukset 65 982 60 000               60 000 1 850 676 1 790 676 3084,5 %
Vuokratuotot 549 053 550 700               550 700 534 686 -16 014 97,1 %
Muut Toimintatuotot 3 116                                           3 581
Toimintatuotot 4 617 761 4 553 400               4 553 400 6 652 601 2 099 201 146,1 %

                                                                          
Henkilöstökulut -16 924 751 -17 448 100 -1 079 200 -18 527 300 -18 178 244 349 056 98,1 %
Palvelujen Ostot -31 274 521 -31 348 000 -260 000 -31 608 000 -32 976 797 -1 368 797 104,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 587 050 -1 382 600 -265 000 -1 647 600 -1 674 243 -26 643 101,6 %
Avustukset -4 033 872 -2 870 700 -343 000 -3 213 700 -3 018 839 194 861 93,9 %
Vuokrat -2 231 548 -448 800 -1 894 610 -2 343 410 -2 380 536 -37 126 101,6 %
Muut Toimintakulut -64 227 -25 800 -6 800 -32 600 -20 530 12 070 63,0 %
Toimintakulut -56 115 969 -53 524 000 -3 848 610 -57 372 610 -58 249 190 -876 580 101,5 %

Toimintakate -51 498 208 -48 970 600 -3 848 610 -52 819 210 -51 596 589 1 222 621 97,7 %
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Tilivelvolliset viranhaltijat: perusturvajohtaja Terhi Haapala, vt. johtava ylilääkäri Johanna 
Latikka 1.1. - 31.5.2021 ja 1.6. - 31.12.2021 johtava ylilääkäri Marjo Iivonen-Lahti, sosiaali-
palvelujohtaja Johanna Lamminen, ikäihmisten palvelujohtaja Tarja Palomäki 1.1. -
7.11.2021 ja vt. ikäihmisten palvelujohtaja Katri Lahdensuo 15.11. - 31.12.2021, vs. hoito-
työn johtaja Anu Kaappola ja vastaava hammaslääkäri Henna Kero-Hankala. 

 
Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 
 
Talousarviovuoden aikana valtuusto (8.11.21) myönsi perusturvalautakunnalle 1.8 miljoo-
nan euron lisämäärärahan. Talousarvion arvioitiin ylittyvän noin 2,8 milj. euroa, mistä 
koronasta aiheutuvien kulujen arvioitiin olevan noin 1,1 milj. euroa.  

 
Oman toiminnan lisämääräraha kohdentui seuraavasti: 

850 000 euroa sosiaalipalveluiden menojen ylittyminen  
250 000 euroa vanhuspalvelujen menojen ylittyminen 
1 600 000 euroa terveyspalveluiden menojen ylittyminen. 

 
Loppuvuodesta valtiolta saatiin 1,7 miljoonan euron koronatuki kattamaan perusturvan ku-
luja. Perusturvalautakunnan (oma toiminta + erikoissairaanhoito) tuloarvio ylittyi 2,1 milj. 
euroa , toteumaprosentin ollessa 146,1 %. Lisäksi erikoissairaanhoito palautti liikaa perittyjä 
kuntaosuuksia vuoden lopulla 628 000 euroa, mikä auttoi tasapainottamaan erikoissairaan-
hoidon ylityksiä.  
Perusturvalautakunnan toimintamenot ylittivät kokonaisuutena talousarvion -875 000 euroa, 
toteuman ollessa 101,5 %. Kasvua edellisen vuoden menoihin oli 3,8 %. Koko perusturva-
lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate oli 51 595.000 euroa. Talousarvion mukainen 
toimintakate kuitenkin alittui -1,2 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 97,7 %. Kasvua edel-
liseen vuoteen verrattuna oli -97 000 euroa (0,2 %). Korona aiheutti toiminnan ja talouden 
ennakoitavuuteen erityisiä haasteita.  
Strategian mukaisesti palvelujen tuottamisessa vakinainen ja pätevä henkilökunta oli avain-
asemassa. Muodollisesti pätevän henkilökunnan saaminen erityisesti lääkärin, 
hammaslääkärin ja sosiaalityöntekijän tehtäviin oli haasteellista. Myös sairaanhoitajia oli 
vaikea saada rekrytoitua erityisesti vanhustyön vastuualueelle. Heikentyneen lääkäritilan-
teen myötä ostopalveluja käytettiin koko toimintavuoden ajan myös virka-aikaisen 
vastaanoton pyörittämiseen. Hammashoidon osalta käytettiin ostopalvelua vähäisessä 
määrin. 

    
Keskeisimmät toiminnalliset muutokset vuoden 2021 aikana 

 
Kaikkea toimintaa sävytti korona ja sen aiheuttamat toiminnanmuutostarpeet. Koronasta 
huolimatta yritettiin toteuttaa myös vuodelle 2021 asetettuja toiminnallisia tavoitteita.  

 
Sosiaalipalveluissa rakenteellisten muutosten toteutusta jatkettiin pilottien avulla. Perhekes-
kustoiminta aloitettiin elokuussa 2021 ja sosiaalityössä painopistettä saatiin lapsiperheiden 
palveluissa suunnattua yhä enemmän sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin lastensuoje-
lun tilalta. Resurssoinnilla omiin palveluihin edistettiin palvelurakennemuutosta mm. 
vahvistamalla perustason mielenterveysosaamista psykiatrisella sairaanhoitajalla mielenter-
veys- ja päihdepalveluissa. Aikuissosiaalityössä pilotoitiin rempparyhmä-toimintaa. 
Vammaispalveluja vahvistettiin niin ikään kuntoutusohjaajan ja vastaavan sosiaalityönteki-
jän viralla.  
 
Terveyspalveluissa aloitettiin nuorten mielenterveyden edistämiseksi psykiatrisen sairaan-
hoitajan pilotti toisen asteen oppilaitoksissa. Lisäksi vastaanottopalveluissa pilotoitiin ns. 
ASSI-hoitaja mallia, joka toimi lääkärin työparina kiirevastaanotolla. Syksyn aikaisten koke-
musten myötä molemmat toiminnot tullaan vakinaistamaan talousarviovuoden 2022 aikana.  
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Koko vuotta väritti myös lääkäripula, minkä johdosta myös työtehtäviä uudelleen organisoi-
tiin. Akuutti- ja kuntoutusosaston remontin myötä osaston paikkalukua saatiin optimoitua ja 
vapautuvaa henkilöstöä siirrettiin mm. kotisairaalaan.   
 
Ikäihmisten palveluiden vastuualueella Saarenpääkodin toiminta siirtyi kaupungin alaiseksi 
kotihoidon yksiköksi. Painopisteen siirtämistä kevyempään palvelurakenteeseen jatkettiin.  
Toimintojen ja henkilöstön työn uudelleenorganisointia jatkettiin tehostetussa palveluasumi-
sessa mm. mitoitusvaateiden myötä. Tämä vaati myös tukipalveluihin lisäresurssia.  

 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu  
 

Eduskunta hyväksyi sote- ja pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait (EV 111/2021) kesä-
kuun lopulla. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.7.2021, mikä tarkoitti Etelä-
Pohjanmaalla ja Lapualla painopisteen siirtämistä myös hyvinvointialueen valmistelutyöhön.  
Hyvinvointialueen muodostumiseen liittyviä toimintoja suunniteltiin kiinteästi omien tehtä-
vien ohessa koko loppuvuoden. Lisäksi rinnalla kulki valmistelua tukevat hankkeet kuten 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus (TSK)-hanke.  

 
Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskien hallinta perusturvassa 
 

Toimintaa toteutettiin ohjaavien säädösten ja määräysten mukaisesti. 
 

Valtuustotasolla asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat perusturvassa pääosin. Mikäli 
tavoite ei toteutunut tai toteutui vain osittain, eri vastuualueiden tavoitetaulukossa on kysei-
sessä kohdassa selvitetty toteutumisen tilannetta.  
 
Taloudelliset tavoitteet oman toiminnan osalta toteutuivat lisämäärärahan ja valtion myöntä-
mien koronatukien ansiosta. Valtuusto myönsi 8.11.21 § 13 omaan toimintaan 1.800.000 € 
lisämäärärahan, joka auttoi vuoden 2021 kustannusten kattamisessa. Korona aiheutti toi-
minnan suunnitteluun haasteita. Moniammatillinen koronatyöryhmä kokoontui viikoittain 
kaupunginjohtajan johdolla ja näin tiivistettiin yhteistyötä ja tiedonkulkua eri hallintokuntien 
välillä. Sähköisten työvälineiden käyttö lisääntyi ja toi myös mahdollisuuksia töiden uudel-
leen organisointiin.  
 
Kuukausittain talousarvion toteutuma käytiin läpi perusturvan johtoryhmässä ja vietiin tie-
doksi perusturvalautakunnalle. Samoin periaattein toteumia käytiin läpi lähiesimiesten 
kanssa. Osavuosikatsaus laaditaan neljännesvuosittain, jolloin lautakunnalle ja hallitukselle 
on laadittu laajempi raportti talousarvion toteutumisesta.  
 
Hankintoihin liittyvät prosessit olivat kunnossa, lähiesimiehet asiatarkastavat laskut ja lauta-
kunnan määräämät tositteiden hyväksyjät osaltaan hyväksyvät laskut. Hankinnat on 
toteutettu hankintalakia ja kaupunginhallituksen hyväksymää hankintaohjetta noudattaen. 
Hankintarenkaan päätöksiä noudatettiin sopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa. Talousra-
porttien lukemiseen, laskujen asiatarkastukseen ja hyväksyntään liittyvää ohjausta on saatu 
säännöllisesti. Lisäksi talousarviovalmistelun yhteydessä käytiin yhdessä läpi talousarvion 
laadintaan liittyvää budjetointia. Päätöksenteossa noudatettiin kaupungin hallintosääntöä ja 
henkilöstöasioihin liittyen lisäksi LS:n ja KVTES:n ja Sote-sopimuksen säädöksiä. 
 
Kiinteistöjen ja irtaimiston vakuuttaminen on hoidettu keskitetysti. Perusturvan yksiköissä 
on pelastussuunnitelmat ja ne laaditaan uusia tiloja käyttöönotettaessa. 

 
Palvelukykyyn liittyvät riskit kohdistuvat pääasiassa henkilöstön saatavuuteen, korvattavuu-
teen ja pysyvyyteen. Vakinaisen henkilöstön rekrytoinnissa mm. lääkäreiden, 
hammaslääkärien, sairaanhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden osalta oli vaikeuksia. Sijaistyö-
voiman löytyminen erityisesti lyhyisiin sijaisuuksiin oli vaikeaa useammalla ammattialalla. 
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Sijaistyövoiman saatavuuteen liittyviä riskejä pyrittiin vähentämään hoitohenkilöstön osalta 
mm. vakinaisella varahenkilöstöllä. Yhden lähiesimiehen työtehtäviä muutettiin loppuvuo-
den aikana siten, että hän vastasi ikäihmisten palvelujen sijaisrekrytoinnista.  
 
Työntekijöiden ja esimiesten välisiä kehityskeskusteluita pyrittiin pitämään koronavuodesta 
huolimatta. Koronasta johtuvista syistä kaikkia kehityskeskusteluja ei ehditty pitämään sovi-
tussa aikataulussa. Kehityskeskustelujen toteutusta tulee edelleen kehittää. Toimenkuvia 
on päivitetty kehityskeskustelujen ja työtehtävien muutosten yhteydessä. 
 
Riskienhallintaan liittyen henkilöstö teki mm. työtapaturmiin ja läheltä piti tapahtumiin liittyen 
Haipro-ilmoitukset, jotka käsiteltiin ja käytiin yksiköissä läpi. Kokonaisuutena arvioiden  
ilmoituksia tuli edelleen liian vähän, joten henkilöstön koulutus ilmoituskynnyksen madalta-
miselle on tarpeen. Riskien kartoitus on tehty yksiköissä viiden vuoden välein työntekijöiden 
ja esimiesten toimesta ja lisäksi riskienkartoitus on tarkistettu vuosittain ja päivitetty tarvitta-
vilta osin. Tunnistettujen riskien osalta on ryhdytty sovitusti ehkäisytoimiin.  

 
Yhteiset sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet 
 
Perhekeskustoiminta 
 

Perhekeskustoimintaa on kehitetty kuluneen vuoden aikana merkittävästi eteenpäin.  
Vastaavan perheohjaajan toimenkuvaa muutettiin 1.8.2021 alkaen siten, että hän otti hoi-
taakseen perhekeskuskoordinaattorin tehtävät 50 % työajalla. Perhekeskuksen kohtaamis-
paikan toiminta käynnistyi syyskuussa 2021. Kohtaamispaikkatoiminta alkoi syyskuussa 
2021, kun sekä MLL järjestämä perhekahvila että perhekeskuksen omana toimintana järjes-
tetty perheaamiainen aloittivat toimintansa. Perheaamiainen järjestettiin 12 kertaa kuluneen 
syksyn aikana ja siellä kävi yhteensä 41 lapsiperhettä, keskimäärin 3-4 perhettä/kerta.  
Perheaamiainen toteutettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa, jolloin mukana on  
ollut kiertävä lastenhoitaja.  
 
Perhekeskuksen monialainen ja monitoimijainen tiimityö sekä ohjausryhmän työskentely oli 
alkuvuodesta epäsäännöllistä, mutta elokuusta lähtien työskentely on ollut säännöllistä. 
Perhekeskuskoordinaattori vastasi kokousten järjestämisestä. Tiimitoimijat kokoontuivat 
vuoden aikana yhteensä 5 kertaa ja ohjausryhmä 3 kertaa.  
 
Perhekeskuskoordinaattori osallistui sekä alueen perhekeskuskoordinaattoreiden että alu-
een perhekeskusavainhenkilöiden kokouksiin. Lisäksi perhekeskuskoordinaattori osallistui 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen yhteydessä toteutettuun perhekeskus-
toiminnan konseptoinnin osahankkeeseen, jossa alueelle on muodostettu yhteneväinen 
suunnitelma perhekeskustyön kehittämiseksi osana hyvinvointialueen valmistelua. Lapuan 
perhekeskus Ilona on hyödyntänyt Tulevaisuuden Sotekeskus-hankeen tarjoamaa hankera-
hoitusta kaupungin oman perhekeskustoiminnan kehittämiseksi syksyn 2021 aikana. 
Perhekeskuksen tiedottamista ja somenäkyvyyttä on kehitetty luomalla omat facebook-sivut 
ja päivittämällä matalan kynnyksen palveluiden esitteet kaupungin brändiohjeistuksen mu-
kaisiksi. 
 
Perhekeskuskehittämisen puitteissa kaksi sosiaalikeskuksen työntekijää on kouluttautunut 
Ihmeelliset vuodet- vanhemmuusryhmien vetäjiksi. Vanhemmuusryhmät käynnistyvät 
vuonna 2022. 
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Tavoite Toimenpide/keino Mittari Toteuma 2021 
 
Perhekeskus-
toiminnan 
vakinaistami-
nen 

Perhekeskuksen tiimi-

Työparin tekemät koti-
käynnit 
asiakasperheisiin 
 
Lastenneuvolan ja 
perhetyön kotipalvelun 
monialaiset kotikäynnit 
jatkuvat 
 
Lasten- ja nuorten 
kuntoutustyöryhmän 
toiminnan vakiinnutta-
minen 
 
Kohtaamispaikan tilan 
ja toiminnan aloittami-
nen 
 

15 käyntiä 
/vuosi 
 
 
 
 
120 käyntiä/ 
vuosi 
 
 
Ryhmäko-
koontumiset 
10 /vuosi  
Asiakasmäärä 
30/vuosi   
 
 
kyllä/ei 

Ei toteutunut 
 
 
 
 
 
Ei toteutunut 

- 37 käyntiä toteutui 
 
Toteutui  

- 10 kokoontumista 
 
 
 
Kyllä, 9/2021 

 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen perustason palvelujen kehittäjänä aloitti tammikuun lo-
pulla vastaava psykiatrinen sairaanhoitaja. Pääasiallisena tehtävänä hänellä oli avohuollon 
eli Kotivakan mielenterveyspalveluiden kehittäminen, jotta erikoissairaanhoidon psykiatrisen 
hoidon kustannuksia saataisiin hillittyä. Psykiatriselta poliklinikalta on siirtynyt vuoden 2021 
aikana useita asiakkaita avohuoltoon. Avohuollon asiakkaina he tarvitsevat vahvaa amma-
tillista tukea. Kuluneen vuoden aikana mielenterveyskuntoutujille on perustettu oma SAS-
työryhmä, joka kohdentuu erityisesti työikäisten mielenterveyskuntoutujien palvelutarpeisiin 
vastaamiseen avohuollossa.  
  
Aikaisemmin Karttusenrannan tukiasumisen asukkaina olleet asiakkaat siirtyivät helmikuun 
alussa kaupungin omien (Toivakan tukiasuntola) palveluiden piiriin. Avohuollon ohjaaja 
aloitti pilottina tehtävässään helmikuussa. Avohuollon toiminta on suunnitelmallista, tavoit-
teellista ja arvioivaa jalkautuvaa palvelua, jolla tuetaan mielenterveyskuntoutujien kotona 
asumista. Yhteistyö kokemusasiantuntijoiden kanssa on ollut tärkeä osa toimintaa. Palve-
lulle annettiin nimeksi Kotivakka. Avohuollon mielenterveystyön painopiste on ollut 
mielenterveyskuntoutujien kotona asumisen tukemisessa ja asumisen keskittämisessä Kivi-
ristin alueelle, lähelle tukiasuntola Toivakkaa. Psykiatrisen päivätoiminnan ryhmät toimivat 
Kiviristin alueella ja kuluneen vuoden aikana ryhmätoimintaa on kehitetty siten, että toimin-
nassa olevia ryhmiä on tällä hetkellä kahdeksan.  
 
Nuorten mielenterveyden haasteet erityisesti 2.asteen oppilaitoksissa herätti huolta. Monia-
laisen työryhmän esityksestä päätettiin kesken talousarviovuoden vahvistaa 
mielenterveysresurssia 2.asteen oppilaitoksiin. Toiminnan kustannukset katettiin syksyn 
2021 ajan lahjoitusvaroin. Terveystoimen vastaanottopalveluihin lisättiin myös psykiatrisen 
sairaanhoitajan työpanosta.  
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Tavoite Toimenpide/keino Mittari 
Toteuma  
2021 

Päihde- ja mielenter-
veyspalveluiden 
kokoaminen yhteen 
 
 
 

Päihde- ja mielenter-
veyspalveluiden 
koordinoijana toimii 
sairaanhoitaja  
 
 
Tuetun asumisen li-
sääminen omana 
toimintana 
 
 
Kotiin vietävien pal-
velujen kehittäminen 
 

Aikuisten osas-
tohoitojaksojen 
väheneminen, 
säästö 
100 000€ 
 
 
Tuetun asumi-
sen asiakkaissa 
1-3 lisäys 
 
Arvioivat ja kun-
touttavat 
palvelut, asia-
kasmäärä 30 

Ei toteutunut 
 
Psykiatrisen sh  
resurssin lisäys 30 
% vastaanottotoi-
mintaan 
 
 
 
Toteutunut, +2, 
exitus 2 
 
 
Toteutunut 
+20 

Psykiatristen päivä-
toimintaryhmien 
lisääminen 

Jukantuvan päivätoi-
mintaryhmät 
 
 
 
 
 
 
 
alle 30-vuotiaille 
omaa ryhmätoimin-
taa 

ryhmien määrä 
6 
 
 

Toteutunut 
 - 8 eri ryhmää / ei-
vät toteutuneet 
Jukantuvalla 
 
Nuorten ryhmään 
ei saatu kävijöitä 

 
 
Tunnusluvut 
 

 
 

SOSIAALIPALVELUT 

Yleistä sosiaalipalveluista 
 
 Sosiaalihuollossa otettiin käyttöön SosiaaliEffica asiakastietojärjestelmä tammikuussa 

2021. EP-SOTTI hanke jatkui vielä alkuvuoden ajan ja päättyi huhtikuussa 2021. Uudistuk-
sen tärkeimmät tavoitteet olivat tieto- ja talousohjauksen kehittäminen sosiaalipalveluissa. 
Saman muutoksen yhteydessä asiakastietoja siirretään asteittain Kanta-palveluihin. Uuden 

 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 2021 
Päihdetukitapaamisten 
käyntikertoja 

 286 403+380 439 292 

Toivakka, hoitopäivät 1368 1832 1812 1806 1806 
Psykiatrinen päivätoiminta, 
käynnit 

404 594 594 480 1050 

Kotikäynnit Toivakasta, mtt 26 35 16 23 191 
Jalkautuva työ kotiin, psyk. 
päivätoiminta, kontaktien 
lkm 

    750 
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asiakastietojärjestelmä SosiaaliEffican käyttöönottoprosessi oli haastavaa työntekijöille to-
teuttaa omien töiden ohella. Asiakastiedot on saatu kaikesta huolimatta siirrettyä uuteen 
järjestelmään.  

 
 Korona pandemian vaikutukset heijastuvat viiveellä sosiaalipalveluihin.  Korona aikana asi-

akkaiden yksinäisyys ja turvattomuuden tunne ovat kasvaneet. Taloudelliset ongelmat, 
uupuminen ja eristäytyminen aiheuttavat haasteita. Erityisesti lapsiperheiden jaksaminen 
herättää huolta. Myös esimerkiksi päihdeongelmien on havaittu lisääntyneen.  

 
 Omapalvelu otettiin käyttöön sosiaalipalveluissa marraskuussa. Lapua oli mukana Etelä-

Pohjanmaan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisessä asiointipalvelussa (Sosiaali-
Hyvis). Sähköisesti voi tehdä hakemuksia ja ilmoituksia sosiaalipalveluihin. 

 
 Loppuvuodesta 2021 käynnistyivät tulevan hyvinvointialueen valmisteluun liittyvät työryh-

mät, joihin henkilöstö osallistui oman työajan puitteissa. Työryhmät jatkavat työskentelyään 
tiivisti kevään 2022 ajan.  

 
 
Lapsi- ja perhepalvelut sekä aikuissosiaalityö 
 
Lapsi- ja perhepalvelut 
 

Lapsiperhepalveluissa on kuluneen toimintavuoden aikana juurrutettu systeeminen tiimi-
malli osaksi tiimikäytäntöjä, moniammatillista yhteistyötä ja asiakastyötä. Kuusi lapsiperhe-
palveluiden työntekijää osallistui maakunnalliseen systeemisen lastensuojelun tiimimallin 
koulutukseen. Käytännössä lapsiperhepalveluiden työtä tehdään lapsiperhepalveluiden  
tiimissä ja lastensuojelun tiimissä. Lapsiperhepalveluiden tiimi on tiiviissä yhteistyössä per-
heneuvolan kanssa. Perheneuvolan johtaminen on siirtynyt lapsiperhepalveluiden johtavalle 
sosiaalityöntekijälle marraskuussa, mikä mahdollisti tehokkaan resurssien jaon ja asia-
kasohjauksen. Tk-psykologi ja puheterapeutti siirtyivät terveydenhuollon esihenkilön 
alaisuuteen lokakuussa. 
 
Perhe- ja kasvatusneuvolassa tavoitteena oli terapeuttisen työskentelyotteen ja koko per-
heen kanssa työskentelyn lisääminen. Pariterapian tavoitteena oli parisuhdetyöskentely 
perheiden hyvinvoinnin tukemisessa sekä eroauttaminen huoltoriitojen ennaltaehkäise-
miseksi ja hoitamiseksi. Perheneuvojan pilotti toi tiimiin lisää terapeuttista näkökulmaa ja 
matalan kynnyksen palvelua erotilanteissa, mikä on tukenut lapualaisten lapsiperheiden  
hyvinvointia. 
Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa alkuvuosi oli kuormittava lastensuojeluilmoitusten vas-
taanottamisen ja palvelutarpeen arviointityön saralla, eikä työtä pystytty toteuttamaan 
lakisääteisissä määräajoissa. Työntekijöiden rekrytointihaasteiden väistyttyä, toiminnassa 
päästiin normaalitasolle toisen vuosipuoliskon aikana. Lastensuojeluilmoitusten määrä oli 
424. Ilmoitusten käsittely vei huomattavan paljon resurssia.  
Syksyn aikana lastensuojelun tiimissä päästiin keskittymään suunnitelmalliseen ja laaduk-
kaaseen asiakastyöhön. Lastensuojelun sijoituksissa vuosi 2021 poikkesi edellisvuosista 
siinä, että sijoitukset painottuivat nuorten kiireellisiin sijoituksiin laitoshuoltoon sekä perhei-
den kasvaneeseen laitosperhekuntoutuksen tarpeeseen, mikä näyttäytyi myös 
lapsiperhepalveluissa talousarvion ylittymisenä. Perhekuntoutukset on todettu oikea-aikai-
siksi interventioiksi, koska perheet ovat päässeet kuntoutusjakson jälkeen palamaan 
pääsääntöisesti kotiin.  

 Lastensuojelun perhehoidossa kehitettiin edelleen laadukasta perhehoidon mallia. Perhe-
hoidossa toteutui kolmas ennakkovalmennuskurssi Pride perhehoitajille. Perhehoidon 
osuus sijaishuollosta on vakiintunut valtakunnallisestikin korkealle tasolle. Sijoituksista 78 % 
oli perhehoitosijoituksia vuonna 2021. Nuorten päihde- ja mielenterveysongelmat näyttäytyi-
vät vahvasti palveluntarpeessa ja palvelutarjonnan puutteena.  
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Perhetyö 
 

Perhetyössä vuonna 2021 vakinaistettiin kaksi määräaikaista perheohjaajaa ja ammatillinen 
tukihenkilö. Perhetyön toiminta on muuttunut systeemisen tiimimallin mukaisesti siten, että 
lastensuojelun tiimiin ja johtavan sosiaalityöntekijän alaisuuteen on sijoittunut kolme perhe-
ohjaajaa. Kaksi perheohjaajaa ja perhetyöntekijä ovat lapsiperheiden sosiaalipalveluiden 
tiimissä vastaavan perheohjaajan alaisuudessa, mutta tiiviisti osana tiimin toimintaa.  
Vastaavan perheohjaajan työ on painottunut lapsiperhepalveluihin ja hänen työnkuvastaan 
50 % on kohdistettu perhekeskuskoordinaattorin tehtäviin elokuusta 2021 alkaen.  
Perhetyötä on pystytty lapsiperhepalveluissa toteuttamaan lähes kokonaan omana toimin-
tana tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojelussa suunnitelmallinen perhetyö on toteutettu 
omana toimintana, mutta akuuttien laitosperhekuntoutusten jälkeen perheen kotiutumistilan-
teisiin on käytetty ostopalvelua omien resurssien ollessa jo käytössä.  
Matalan kynnyksen perhetyö on saatu vakiinnutettua hyväksi käytännöksi. Tavoitteena pal-
velulle oli tarjota kynnyksetöntä tukea kasvatus- ja arjenhallintakysymyksiin vanhemmille 
jonottamatta. Palvelun piiriin pääsi ottamalla suoraan yhteyttä perhetyöntekijään. Etenkin 
varhaiskasvatus on löytänyt palvelun ja asiakkaita ohjautui varhaisen tuen perhetyön asiak-
kaiksi suoraan tavoitteiden mukaisesti. Asiakkuudet pysyivät pääosin lyhyinä eivätkä 
johtaneet pidempiin asiakasjaksoihin tai palvelun tarpeeseen. Varhaisen tuen perhetyöllä 
on pystytty vähentämään erityisesti varhaiskasvatuksen tekemien lastensuojeluilmoitusten 
määrää ja palvelutarpeen arviointiprosesseja tarjoamalla palvelua kynnyksettömästi ja oi-
kea-aikaisesti. 
Loppuvuodesta 2021 aloitettiin pilotti sähköisestä ajanvarauksesta Hyvis-asiointipalvelun 
kautta psykiatrisen sairaanhoitajan matalan kynnyksen keskustelutuen vastaanottokäyntei-
hin sekä maksuttomiin lapsiperheiden kotipalvelukäynteihin. Kokeilu aloitettiin 
marraskuussa 2021. Loppuvuoden aikana Nopsa-kotipalvelukäyntejä varattiin 7 perhee-
seen sähköisen asiointipalvelun kautta ja psykiatriselle sairaanhoitajalle yksi käynti. 

 
 
Aikuissosiaalityö  
 
Työpajatoiminta 
 

Talousarviovuoden aikana tavoitteena oli kehittää Lapuan työllisyyspalveluita ja jakaa vas-
tuuta työllisyyspalveluiden hoidosta koko kaupungille. Kuntouttava työtoiminta on 
sosiaalipalvelua ja työllistämistä edistävää palvelua, mutta muut työllisyyspalveluiden osa-
alueet ovat kunnan toimintaa. Merkittävimpiä kehittämiskohteita oli työllisyystoimikunnan ja 
työpajan eli ”rempparyhmän” perustaminen. Kuluneen vuoden aikana työpajatoiminnan pi-
lotointi toteutti kaikki sille asetetut tavoitteet ja rempparyhmä on tullut tutuksi myös 
kaupungin muille toimijoille. Työllisyystoimikunta kokoontui vuoden aikana säännöllisesti 
ohjaten ja kehittäen kuntouttavaa työtoimintaa.  
 
Työpajatoiminta on suunnitelmallista toimintaa, mikä räätälöidään asiakkaan tarpeiden mu-
kaan. Työpajan asiakkaalla on mahdollisuus vahvistaa työelämässä vaadittavia taitoja ja 
jakson aikana mietitään myös asiakkaan jatkoa. Työpajalla työskennellään minimissään 
kolme kuukautta, 1-4 päivää viikossa, 4-8 tuntia päivässä. 
 
Remonttiryhmän toiminta alkoi maaliskuussa 2021. Asiakkaita maalis-joulukuussa oli yh-
teensä 16, asiakas käyntipäiviä yhteensä 441 sekä tehtyjä työtunteja 1 221. Toiminnan 
aikana asiakkaista on työllistynyt kaksi henkilöä avoimille työmarkkinoille. Kunnan osara-
hoittaman työmarkkinatuen maksujen säästö maalis-joulukuu oli yhteensä 31 065 euroa 
(sakkomaksu).  
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Remonttiryhmän työtehtävinä toteutettiin mm. vammaispalveluille tukikahvojen asennukset, 
erilaiset huoltomaalaukset sekä kaupungintalon väliovien entisöintityö ja Lapuan kaupungin 
sisäisissä muutoissa avustaminen. 

 
Tavoite Toimenpide / keino Mittari Toteuma 2021 
Lapsi- ja perhe-
palvelut / 
lastensuojelu 

   

Oman toiminnan 
rakenteellinen ke-
hittäminen 

Lapsiperhesosiaali-
työn ja 
lastensuojelun eriyt-
täminen, 
systeemiset tiimit 
lapsiperhesosiaali-
työhön ja 
lastensuojeluun 

Asiakas-
määrä: 
Shl 70 %, LS 
30 % 

Toteutunut 
Shl 62,5 % 
LS 37,5 % 

Lapsi- ja perhe-
palvelut / 
perhetyö 

   

Perhetyön oman 
toiminnan ja pal-
velun 
kehittäminen ja 
vakiinnuttaminen 
ostopalveluiden 
tarvetta vähentä-
mällä 

Ostopalveluiden mi-
nimointi: 
 
Määräaikaisen am-
matillisen 
tukihenkilön vaki-
naistaminen 
 
Kahden määräai-
kaisen perheohjaa-
jaan vakinaistami-
nen  

Oma toiminta 
95 %  
 
 
 

Toteutunut osittain 
-kiireellisiin tilanteisiin ly-
hyitä ostopalvelu-
sopimuksia 
 
 
Toteutunut 
 
 
Toteutunut 

Perhe- ja kasva-
tusneuvola 

   

Painopiste tera-
piatyöskentelyssä 

Terapeuttisen työs-
kentelyn lisääminen 
perhe- ja kasvatus-
neuvolassa 

Perheterapiat, 
määrä/v: 100 
Pariterapiat, 
määrä/v: 50 

Toteutunut: 
yhteensä 88 terapiaa 

Aikuissosiaali-
työ 

   

Aikuissosiaalityö 
osana työllisyys-
palveluiden 
kehittämistä 

Työllisyystoimikun-
nan perustaminen 
ja työllisyyskoordi-
naattorin 
nimeäminen  
 
Lisätään työtoimin-
tapaikkoja 
kaupungin sisällä, 
yhteensä 20 paik-
kaa 

 
 
 
Perusturvan 
osuus 30 % 
työtoimintapai-
koista 

Toteutunut osittain 
- työllisyystoimi-

kunta perustettu 
11/20 

- työllisyyskoordi-
naattoria ei ole 
vielä nimetty 

 
Toteutunut  

- 20 asiakaspaik-
kaa kaupungin 
sisällä, perustur-
van osuus tästä 
4+rempparyhmä 
13 
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- Perusturvan 
osuus toteutunut 

 
Kuntouttavan työ-
toiminnan 
kehittäminen 

Rempparyhmän 
käynnistäminen  
määräaikaisen oh-
jaajan 
palkkaamisella 
 (pilotti) 
 
 

15 kuntoutta-
van 
työtoimintapai-
kan lisäys 
 
 
 
 
 
työmarkkina-
tuen osuus 
vähenee vä-
hintään 
60 000 € 

Toteutunut 
- Rempparyhmän 

toiminta käynnis-
tynyt 3/2021 

- kuntouttavia työ-
toimintapaikkoja 
+20 

- Ei toteutunut 
=>työmarkkina-
tuen osuudet 
ovat alentuneet 
31 065 € (korona 
aikana yrittäjille 
maksetun työ-
markkinatuen 
vaikutus 116 576 
€)   

 
 
Tunnusluvut 
 

 
Tp 
2017 

Tp 
2018 

Tp 
2019 

Tp 2020 
Tp 2021 

Lasten ja perheiden palvelut      
Ammatillisissa perhekodeissa olleiden lasten 
hoitopäivät 

365 1525 1701 366 365 

Lastensuojelulaitosten hoitopäivät 5052 4326 3800 3369 3161 
Perhehoidon hoitopäivät 4537 5089 5764 8336 11512 
Sijais- ja tukiperheitä. lkm 29 33 37 58 40 
Lastensuojeluilmoitukset, lkm 373 419 472 443 424 
Ennakolliset lastensuojeluilmoitukset, lkm    18 6 
Sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset, lkm 45 33 30 22 104 
Lastensuojeluasiakkuudet, lkm 315 240 196 173 102 
Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet, lkm 79 60 119 307 170 
Sijoitukset, lkm 35 37 48 40 66 
Lapsiperheiden kotipalvelu, perheitä 40 35 32 34 37 
Perhetyö ja tehostettu perhetyö, perheitä 113 52 56 76 69 
Laitosperhekuntoutus lkm     3 
Perhekuntoutus kotiin lkm     2 
Tuetut/Valvotut tapaamiset, perheitä    16 16 
Ammatillinen tukihenkilö, tukisuhteet    19 14 
Käyntejä vauvaperheisiin, yhteistyö neuvolan 
kanssa 

    37 

Ennaltaehkäisevä perhetyö, perheitä     17 
Perheoikeudelliset palvelut      
Elatussopimukset 168 162 144 176 145 
Isyyden selvitykset 64 52   47 48 53 
Huolto- ja tapaamissopimukset, lkm 161 142 159 126 150 
Perhe- ja kasvatusneuvola      
Psykologityö; lapset, nuoret ja perheet, asia-
kasmäärät 

  176 103 51 
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Psykologityö; aikuiset ja perheet, asiakas-
määrät 

  218 100 49 

Perheneuvoja / käyntimäärät    139 88 
Perheneuvolan sosiaalityö, käyntimäärät   114 424 293+65 
Aikuissosiaalityö      
Täydentävä toimeentulotuki, lkm 100 271 173 256 209 
Ehkäisevä toimeentulotuki, lkm 53 140 172 200 189 
Aktivointisuunnitelmat 74 82 78 93 92 
Jaetulla työmarkkinatuella, lkm 246  197  211 221 
Kuntouttavan työtoiminnan päätökset 182 162 146 127 173 
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat, 
lkm 

95 87 78 42 55 

Monialaisia työllistymissuunnitelmia, lkm, 
TYP 

 65 85 85 78 

Sosiaalinen kuntoutus   14 26 24 
Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta, 
asiakasmäärä 

  3 4 3 

 
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 
 

Vuoden 2021 alussa vammaispalveluun saatiin uusi palveluohjaajan virka, kuntoutusohjaa-
jan toimi vakinaistettiin pilotoinnin jälkeen sekä kesäkuussa aloitti johtava sosiaalityöntekijä 
virassaan. Loppuvuodesta vastaavan palveluohjaajan virka muutettiin sosiaalityöntekijän 
viraksi. Vammaispalvelun rakenne koki ison uudistuksen johtavan sosiaalityöntekijän viran 
myötä. Johtava sosiaalityöntekijä vastaa vammaispalvelun tiimin, Jukantuvan toimintakes-
kuksen ja Niittypuiston asuntolan henkilöstön esimiestehtävistä. Vammaispalvelun 
kokonaisuutta on tällä tavoin helpompi hallita ja kehittää. 
Edellisenä vuonna aloitettua kehittämistyötä on jatkettu vammaispalveluissa vuoden 2021 
aikana. Kehittämistyötä on edistänyt vammaispalvelun henkilöstöresurssin lisääminen. 
Vammaispalvelun tiimin työskentelyllä on ollut positiivinen vaikutus vammaispalveluiden ko-
konaisuuteen ohjauksen, neuvonnan ja arviointityön kehittämiseksi, jolla on ollut myönteisiä 
kustannusvaikutuksia.  
Kuntoutusohjauksella on pystytty vastaamaan vammaispalvelujen asiakkuudessa olevien 
asiakkaiden palvelutarpeisiin joustavasti. Kuntoutusohjauksella tuettiin asiakkaita ja heidän 
lähiympäristöään sekä annettiin ohjausta ja neuvontaa. Kuntoutusprosessin kannalta oli he-
delmällistä, että kuntoutusohjaus toteutettiin omana palveluna 42 asiakkaalle. Tiedon 
nopealla kululla mahdollistettiin asiakkaan tukeminen oikea-aikaisesti. Tällä tavalla omava-
raisuutta ja osaamista kasvatettiin sekä ennaltaehkäistiin osaltaan raskaampien palveluiden 
tarvetta. Moniammatillista yhteistyötä vammaispalvelujen sisällä ja suhteessa lapsiperhe-
palveluihin ja muihin yhteistyötahoihin on kehitetty kuluneen toimintavuoden aikana. 
Kuntoutusohjausta pystyttiin antamaan autismikuntoutuksen ja neuropsykiatrisen valmen-
nuksen keinoin. Tarve näyttäytyy alueella kasvavana. 

 
Vammaispalveluiden suurin palvelukokonaisuus on henkilökohtainen apu, minkä kehittämi-
nen kokonaisuutena oli kuluvan talousarviovuoden tavoite. Henkilökohtaista apua voidaan 
järjestää kolmella tavalla: työnantajamallilla, palvelusetelin avulla tai omana toimintana/os-
topalveluna. Henkilökohtaisen avun kustannusten voimakas kasvu on saatu hyvällä 
arvioinnilla ja ensisijaisten palvelujen mukaan tulolla taitettua oikeaan suuntaan. 
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Tavoite Toimenpide/keino Mittari Toteuma 2021 

Vammaispalvelujen 
organisaatioraken-
teen selkiyttäminen 

Johtavan sosiaali-
työntekijän viran 
perustaminen (pilotin 
vakinaistaminen) 
 

henkilöstön 
pysyvyys  
100 % 
 
 

Toteutunut 
- Johtava sosiaali-

työntekijä aloitti 
1.6.2021 

  
Kuntoutusohjauk-
sen kehittäminen 
omana toimintana 
(ostopalveluun va-
ratuilla 
määrärahoilla) 

Ostopalveluiden mi-
nimointi: 
Kuntoutusohjaajan 
toimen vakinaistami-
nen (toimi 
täyttämättä) 

oma toiminta 
95 %  
 
 

Toteutunut 
- Kuntoutusohjaajan 

toimi vakinaistettu 
ja täytetty 

- kuntoutusohjaus 
omana toimintana 
100% 

Henkilökohtaisen 
avun järjestämisen 
uudelleenorgani-
sointi  
 
 
 
 

Henkilökohtaista 
apua tarjotaan työn-
antajamallin, 
ostopalvelun (palve-
luseteli) ja tuetun 
asumisen mallin mu-
kaan 

 %-osuus eri 
mallin mu-
kaan 
järjestetyissä 
palveluissa 

kustannusten 
vähentyminen 
(170.000 €/v) 
 

Uudelleenorganisointi to-
teutunut 

- 90 % työnantaja-
mallina 

(988 176€)  
- 10% ostopalveluna 

(157 000€) 
- arviointipalvelu uu-

tena toimintona 
Kustannusten vähentymi-
nen 155 000€ 

Niittypuiston asun-
tolan toiminnan 
uudelleenjärjestelyt 

Niittypuiston asunto-
lan asiakaspaikat 
täynnä  
 
 
 
 
 
 
Työaikojen uudelleen 
järjestely 

käyttöaste  
100 % 
 
 
 

Toteutunut osittain 
- käyttöaste 85 % 

Asiakaspaikoille on 
pystytty ottamaan 
tilapäishoidon tar-
vitsijoita 3-4 
asiakasta sekä tar-
jottu 
asumisvalmennusta 

Toteutunut  

Jukantuvan toimin-
takeskuksen 
toimintojen kehittä-
minen eri 
asiakasryhmille 

Ryhmätoimintojen li-
säys   

tilojen käytön 
kasvu 50 %  
 

Toteutunut osittain 
- käyttöasteen kas-

vua 20 %  
- Jukantuvan toimin-

takeskuksen 
asiakkaat siirtyneet 
samaan kerrokseen 
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Tunnusluvut 
 

 
Tp 
2017 

Tp 
2018 

Tp 
2019 

Tp 
2020 

Tp 
2021 

Työtoiminnan käynnit, toimintakeskus 3124 3156 2 926 1549 2551 
Työtoiminnan käynnit, avotyötoiminta 657 626 625 405 723 
Päivätoiminnan käynnit 1226 1199 1 118 705 1077 

Niittypuiston asuntolan käyttöpäivät 2539 2540 2 536 2598 2553 

Niittypuiston asuntolan intervallipaikan käyt-
töpäivät 

  0 36 113 

Henkilökohtaisen avun piirissä olevat 70 86 86 96 80 
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen saajat 277 278 302 301 250 
Kuntoutusohjaus, asiakasmäärä   58 32 42 
Omaishoidon tukea saaneet alle 65-vuotiaat 56 55 40 49 45 
Palvelusuunnitelmat 117 90 23 

 
88 55 

  
 
Ikäihmisten palvelut 
Keskitetty asiakasohjausyksikkö 
 

Ikäihmisten asiakasohjauksen ja palvelutarpeiden kartoituksessa kotikäynteinä toteutettavia 
palvelutarvearviointeja ja fysioterapeutin tekemiä kotikäyntejä tehtiin loppuun mennessä 
382. Pahentuneen koronatilanteen takia loppuvuodesta tehtiin vain välttämättömät koti-
käynnit ja omaishoidettavien uudet arviointikäynnit siirrettiin vuodelle 2022. 
 
Ikäihmisten tehostettuja kuntosaliharjoittelujaksoja järjestettiin vuonna 2021 kolme. Ryh-
missä mukana olleiden ikäihmisten tilanne arvioitiin ennen ja jälkeen harjoittelujakson ja on 
voitu todeta, että heidän fyysisen kunto parantui selkeästi tavoitteellisella harjoittelulla. 
Syyskuussa 2021 aloitettiin avoimet Patruuna-areenan liikuntaryhmät. Loppuvuodesta lii-
kuntaryhmät tauotettiin pahentuneen koronatilanteen takia. 
 
RAI-toimintakyvyn arviointijärjestelmän käyttöönottoa jatkettiin asiakasohjausyksikössä. 
Järjestelmän avulla saatiin aikaisempaa laaja-alaisempaa tietoa asiakkaan toimintakyvystä 
ja sen vajeista tehtävien päätösten tueksi (omaishoitajuus, kotihoidon palveluihin pääsy, 
ympärivuorokautinen asumispaikka) sekä myös vähitellen maakunnallista vertailutietoa.  

 
Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut 
 

Lapuan perusturvalautakunta hyväksyi joulukuussa 2020 omaishoidon tuen toimintaohjeen. 
Ohjeen mukainen palvelutarpeen arviointi ja päätösten teko on toteutunut vuoden 2021 
alusta alkaen. Vuoden 2021 loppuun mennessä 65 vuotta täyttäneitä omaishoidon tuen asi-
akkaita oli 81 henkilöä.  
Teknologiaratkaisuilla tavoiteltiin asiakkaista saatavan tiedon lisäämistä ja siten palveluiden 
kohdentamista oikea-aikaisesti ja riittävillä palveluilla. Suvanto Care -yrityksen kanssa teh-
tiin pilotti, jossa käyttöön otettiin kotihoidon asiakkaille etäyhteyslaitteita ja lääkkeiden 
otosta muistuttavia lääkeannostelijoita. Palvelutoimintaa lisätään vähitellen asiakastarpei-
den mukaan. Etäyhteyslaitteiden kautta myös asiakkaan läheiset voivat ottaa yhteyksiä 
asiakkaaseen ja tulla enemmän tietoiseksi asiakkaan arkitilanteesta.  
 
Vuoden 2021 alussa toteutui Saarenpään palvelukoti ry:n toiminnan siirto Lapuan kaupun-
gin palvelutoiminnaksi. Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastataan kotihoidon kriteerien 
mukaisin periaattein ja kaikille palveluiden piiriin tuleville tehtiin yksilöllinen hoito- ja palvelu-
suunnitelma. Koska palvelutoiminta on hyvin erilainen aikaisempaan toimintatapaan 
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verrattuna, on muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen mennyt paljon aikaa ja vaikutuksia 
on ollut niin seniorikotien asukkaille, heidän läheisilleen kuin kotihoitoyksikön kasvaneelle 
henkilöstölle.  

  

Tavoite Toimenpide/keino Mittari 
Toteuma  
1-12 / 2021 

Kotihoidon asi-
akkaan 
kokonaisvaltai-
nen hoito 

Vastuuhoitaja nimetty sään-
nöllisen palvelun asiakkailla.  
 
Asiakassuunnitelma on ajan-
tasainen säännöllisen 
palvelun asiakkailla  
 
Tehostetun kotikuntoutusjak-
son toteutuminen 30 
asiakkaalle.  
 
 
Asiakas/omaiskyselyn toteut-
taminen 

100 % säännöllisen 
palvelun asiakkailla 
on vastuuhoitaja ja 
asiakassuunnitelma  
 
 
 
Kotikuntoutusjakso 
on toteutunut 30 
asiakkaalle (100 %) 
 
 
100 %, ja toteutettu 
v.2021 aikana 

Toteutui 
 
 
 
 
 
 
Ei ole vielä to-
teutunut 
 
 
 
Ei ole vielä to-
teutettu 

Kotihoidon pal-
velusetelin 
käyttöönotto 

Valmistellaan kotihoidon pal-
velusetelin toimintaohje ja 
kriteerit vuoden 2021  
aikana 

Toimintaohje ja kri-
teerit tehty ja 
palvelusetelin käyt-
töönotosta päätös. 

Ei ole vielä to-
teutettu 

Kinestetiikan 
juurruttaminen 
hoitotyöhön 

Hoitohenkilökunnan osaami-
nen kinestetiikan käytössä on 
vahvistunut. 

Vähintään 50 % 
hoitohenkilöstöstä 
käynyt kurssin v. 
2021 aikana. 

Ei ole vielä to-
teutettu 
koronapande-
mian takia 

Henkilöstöre-
surssien 
joustava ja kus-
tannus- tehokas 
käyttö  

Työnkierto, 
varahenkilöstön käyttö on te-
hostunut, 
autonominen työvuorosuun-
nittelu 
 

Työnkiertoa toteu-
tettu, määrä  
varahenkilöstö käy-
tössä 100 % 

Toteutunut 
osittain 

 
 
Tunnusluvut 
 

 Tp 
2017 

Tp 
2018 

TP 
2019 

TP 
2020 

TP 
2021 

Hyvinvointipäivät, osallistujat 50 41 42 - - 
Kotikäynteinä annettu palveluohjaus ja 
neuvonta  

184 190 376 377 382 

Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit/ 
vuosi 

  22 758 21 831 29 914 

Tukipalveluasiakkaiden määrä 355 367 397 457 419 
Omaishoidon tuen saajat, lkm 
 

111 108 103 100 81 
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Asumispalvelut 
 

Lapualla ikäihmisten tehostetun palveluasumisen tavoitteena Lapualla on ollut vuoden 2021 
aikana 14 asumispaikan vähentäminen. Joulukuun lopussa vuonna 2021 tilanne oli se, että 
paikkamäärä oli alentunut 11 paikalla. Yksityisistä ostopalveluista seitsemällä paikalla ja 
omissa yksiköissä neljällä asukaspaikalla.   
  
Tehostetun palveluasumisen yksiköissä tuettiin edelleen asukkaiden kokonaisvaltaista hy-
vinvointia. Asukkaita aktivoitiin päivittäin toteutuvilla toimintatuokioilla ja ulkoilun avulla.  
RAI-arviointijärjestelmässä tehtiin syksyn 2021 aikana uudistuksia, joita hyödynnetään asu-
kastyössä, mm. esimiesten mahdollisuudet hyödyntää arviointituloksia parantuivat.   
 
Koronapandemian johdosta sekä harrastustoimintaan että läheisten tapaamisiin liittyneitä 
rajoitteita purettiin alkusyksyn aikana mutta kiristettiin jälleen joulukuussa. Läheiskysely to-
teutettiin syys-lokakuussa 2021 ja siitä vastauksia saatiin loppuvuoden aikana. 
Kehittämistoimenpiteitä tullaan toteuttamaan saatujen palautteiden perusteella.  
 
Henkilöstömitoituksen seurantaa toteutettiin sekä keväällä että syksyllä THL:n ohjeistuksen 
mukaisesti. Yksiköissä muutettiin toimintatapoja ja henkilöstörakennetta niin että välillistä 
työtä saatiin minimoitua hoitajilta.  

 

 Tavoite Toimenpide/keino Mittari Toteuma 2021 
Hoidon laadun 
omaehtoinen seu-
ranta 
(omavalvonta) 

Asukasneuvoston ko-
kouksissa kuullaan 
asukkaiden toiveita ja 
palautetta.  
 
Omahoitaja-aika toteu-
tuu säännöllisesti.  
 
Omaiskysely – siitä 
nousevat kehittämistee-
mat vaikuttavat 
palvelutoiminnan kehit-
tämiseen. 
 
RAI-laadunhallinnan tu-
lokset: 
1)Asukkaan saama 
kuntoutus 
2)Monilääkitys 
3)Kaatumiset 

Toteutuu väh.  
4 krt/v. 
 
 
 
Aika väh. 1½ tun-
tia/3 vkon 
työvuorojakso. 
 
Omaiskysely on to-
teutettu. 
 
 
 
1)väh. 15 min./pv, 3 
päivänä viikossa 
2)asukkaista max 
40 % on enemmän 
kuin 9 lääkettä 
3)max 10 % asuk-
kaista kaatuminen 
30 vrk ennen RAI- 
arviointia.  

Toteutunut 
 
 
 
 
Toteutunut  
 
 
Toteutunut 
 
 
 
 
 
1) Toteuma 91 % 
2) Keskiarvo 32 % 
 
3) Keskiarvo 6 % 

Osaavan henkilös-
tön joustava ja 
kustannustehokas 
käyttö 

Kehitetään toimintata-
poja, joilla saadaan 
resurssit tehokkaaseen 
käyttöön. 
Vetovoimatekijöiden 
esiintuonti rekrytoin-
nissa 

Työnkierto toteutu-
nut, määrä 
varahenkilöstön 
käyttö100%, työ-
vuorot toteutuvat 
optimaalisesti. 

Toteutunut osittain 
-työnkiertoa toteu-
tettu 
-varahenkilöstön 
käyttöä tehostettu 
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Kinestetiikan juur-
ruttaminen 
hoitotyöhon 

Hoitohenkilökunnan 
osaaminen kinestetiikan 
käytössä on vahvistu-
nut. 

Vähintään 50 % 
hoitohenkilöstöstä 
käynyt kurssin v. 
2021 aikana. 

Ei ole vielä toteu-
tettu 
koronapandemian 
takia 

14 tehostetun pal-
veluasumisen 
paikan vähennys 

Kotihoidon, kotikuntou-
tuksen ja vuorohoidon 
vahvistaminen 
 
Omaishoidon tukimuo-
tojen lisäys 

7 oman ja 7 osto-
palvelupaikan 
vähennys  

Toteutunut osittain 
-11 paikan vähen-
nys 
 
Ei ole vielä toteu-
tettu 
 

 
 
Tunnusluvut 
 

 Tp 
2017 

Tp 
2018 

Tp 
2019 

Tp 
2020 

Tp 
2021 

Tehostettu palveluasuminen, oma tuo-
tanto 
  hoitopäivät 
  asiakkaat 

 
 

45 838 
160 

 
 

43 231 
145 

 
 

43 131 
148 

 
 

43 068 
156 

 
 

41 899 
165 

Tehostettu palveluasuminen, ostopal-
velut 
  hoitopäivät 
  asiakkaat 

 
 

11 929 
35 

 
 

10 534 
37 

 
 

9 822 
33 

 
 

9 764 
30 

 
 

7 822 
32 

 
Lyhytaikaishoidon/intervallihoidon hoi-
topäivät (oma tuotanto) / asiakkaat 

 
5129 

153 

 
6869 

147 

 
9 814 

192 

 
9 615 

235 

 
8 097 

246 
 

Terveyspalvelut 
Avoterveydenhuolto 
Palvelukuvaus 
 

Avoterveydenhuoltoon sisältyivät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, äitiys- ja perhe-
suunnitteluneuvolapalvelut, lastenneuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
palvelut, aikuis- ja diabetesneuvolapalvelut, työnhakijoiden terveystarkastukset, omaishoita-
jien sekä perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset, naisten joukkotarkastukset, 
kuulonhuoltopalvelut, matkailijoiden rokotukset sekä opiskeluterveydenhuollon psykiatrisen 
sairaanhoitajan, terveyskeskuspsykologin ja puheterapeutin palvelut.  
 
Toiminta-ajatuksena on kokonaisvaltainen asiakaslähtöisten, terveyttä edistävien palvelujen 
tuottaminen koko väestölle, sairauksien ennaltaehkäisy sekä moniammatillinen yhteistyö 
perusterveydenhuollon, sosiaali-, sivistys- ja liikuntapalvelujen toimijoiden sekä kolmannen 
sektorin kanssa. Toimintaa suunnataan lisääntyvästi ennalta ehkäisevien palveluiden tuot-
tamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen Lapuan kaupungin strategian -Onnen 
resepti- tavoitteiden mukaisesti.  
 

Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Talousarviovuonna toiminnan painopistealueina kaikilla avoterveydenhuollon sektoreilla oli 
ennaltaehkäisevän työn, moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen sekä 
elintapaohjauksen kehittämisen jatkaminen eri toimijoiden kanssa. Avoterveydenhuollosta 
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osallistuttiin elintapaohjauksen maakunnalliseen kehittämisverkostoon. Liikuntatoimen elin-
tapaohjaushanke jatkui ja kohderyhmään kuuluvia asiakkaita ohjattiin henkilökohtaiseen 
ohjaukseen. 
 
Lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisen vuoksi opiskeluterveydenhuollon psykososi-
aalisia tukimuotoja vahvistettiin psykiatrisen sairaanhoitajan määräaikaisella toimella 
23.8.2021 alkaen. Ala- ja yläkoulutyössä on tuettu lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia 
kouluvalmentajien (psykiatristen sairaanhoitajien) avulla sivistystoimen kustantamana tule-
vaisuuden SOTE-hankkeelta saadun rahoituksen turvin.  
 
Perhekeskus Ilona sai syksyllä 2021 kohtaamispaikan keskustan alueelle. Perhekeskustiimi 
on tavannut noin kerran kuukaudessa. Syksyn aikana aloiteltiin kohtaamispaikalla ryhmätoi-
mintaa. Järjestöistä MLL siirsi perhekahvilatoiminnan Ilonan tiloihin. Osana 
perhekeskustyötä jatkettiin lastenneuvolan terveydenhoitajan ja perhetyön kotipalvelun 
työntekijän yhteisiä kotikäyntejä syntyneiden vauvojen perheisiin.  
 
Avoterveydenhuollon vt. osastonhoitajan eläköidyttyä, muutettiin nimike avoterveydenhuol-
lon palveluvastaavaksi 1.9.2021 alkaen. Terveyskeskuspsykologi ja puheterapeutti siirtyivät 
avoterveydenhuollon henkilöstöön 1.10.2021 alkaen.  
 
Avoterveydenhuolto osallistui raportoinnin ja tilastoinnin kehittämistyöhön yhdessä muiden 
terveyspalveluiden kanssa. Perhesuunnitteluneuvolaan luotiin valmius sähköiseen ajanva-
raukseen Hyviksen kautta. Sähköinen ajanvaraus on ollut kuitenkin kiinni sekä lastenneu-
volassa, opiskeluterveydenhuollossa että perhesuunnitteluneuvolassa kovasti työllistänei-
den koronarokotuksien ja loppuvuoteen painottuvien influenssarokotusten vuoksi. 
Koronarokotuksien ajanvaraus toteutettiin sähköisesti Hyviksen kautta ja puhelimitse takai-
sinsoittojärjestelmän avulla. 
 
Avoterveydenhuollon henkilöstö osallistui koko vuoden koronarokotusten toteuttamiseen 
oman työnsä ohella. Koronarokotuksia oli annettu 31.12.2021 mennessä yhteensä 21 496 
annosta. Muun muassa koronarokotusten toteuttamisen, henkilöstöresurssien ja asiakkai-
den lisääntyneen psyykkisen pahoinvoinnin vuoksi, osa lakisääteisistä terveystarkastuksista 
jäi vuoden aikana tekemättä.  

 
Tavoite Toimenpide/keino Mittari Toteuma 
Diabetestyön 
resurssien li-
säys 

Uusi diabeteshoitajan 
toimi / työnjaon keinoin 
lisäresurssien osoitus 
diabetestyöhön  
 
Diabetestyöryhmätoi-
minnan aloittaminen 

kyllä / ei Kyllä. Varahenkilön toimi 
siirrettiin aikuis- ja diabetes-
neuvolaan 02/21 alkaen. 
 
Ei. 

Mielenterveys-
palvelujen 
lisääminen 

Psykiatrisen sairaan-
hoitajan (merkkarin) 
työpanoksen lisäämi-
nen koulu- ja 
opiskeluterveydenhuol-
lossa 

yläkoulu 1 
pv/vk 
 
Opiskelutervey-
denhuolto 
2pv/vk 

Kyllä. 
Psykiatrisen sairaanhoitajan 
määräaikainen toimi opiske-
luterveydenhuollossa 08/21 
alkaen. 
 
Psykiatrisen sairaanhoitaja 
määräaikainen toimi yläkou-
lulla (sivistystoimen pilotti) 

Elintapaoh-
jauksen 
kehittäminen 
 

Monialaisen elintapaoh-
jaus -toimintamallin 
luominen ja käyttöön-
otto 

kyllä/ei 
 
 
 

Ei. Maakunnallinen työ 
käynnissä. 
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Elintaparyhmien käyn-
nistäminen 

2 ryhmää/vuosi Ei 

Sähköisten 
palvelujen li-
sääminen. 
Raportoinnin ja 
tilastoinnin ke-
hittäminen 

Sähköisen ajanvarauk-
sen laajentaminen 
perhesuunnitteluneuvo-
laan 
 
Raportoinnille ja kirjaa-
miselle on laadittu 
strukturoitu rakenne 

kyllä/ei 
 
 
 
 
 
kyllä/ei 

Ei. Valmius luotu, mutta 
ajanvaraus ei käytössä. 
 
 
 
 
Ei 

 

Tunnusluvut 

Avoterveydenhuolto 
Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 

2021 
käynnit yhteensä, joista  
koronarokotuksia 

23 172 23 235 22 344 20 245 41 716 
21 496 

Äitiysneuvolakäynnit,  
kotikäynnit. 

2445 2198 
147 

1808 
 

2 220 
141 

2316 
158 

Perhesuunnitteluneuvolakäynnit, 
josta alle 25 v. käynnit 

761 733 1125 599 
340 

805 
469 

Lastenneuvolakäynnit,  
kotikäynnit, 
joista monialaisia kotikäyntejä 

4491 4213 4500 
120 

3566  
84  
22 

3476 
96 
37 

Kouluterveydenhuolto  
Merkkarilla (psyk.sh) käynnit 
Oppilashuollon ryhmät 

5329 5469 5279 
43 

4440  
54 

130 

4683 
57 (01-

09) 
142 

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

2005 1663 1837 
 

64 

1341 
 

64 
 

67 

1639 
 

45 (01-
06)+231 
(08-12) 

107 
 

Muut neuvolakäynnit, joista 
diabeteskäyntejä 

5067 5064 4959 3878, 
joista 360 
kotikäyn-

tiä. 

4005, 
1771 

Kausi-influenssarokotukset 2576 2996 2728 2915 2803 
Työnhakijoiden terveystarkas-
tukset 

60 51 52 70 50 

Omais- ja perhehoitajien ter-
veystarkastukset 

 11 3 - 2 

Taulukossa olevat tunnusluvut on poimittu Exreport-ohjelman avulla. Tunnusluvuissa on 
mukana vain käynnit. Lukuihin eivät sisälly puhelut, työryhmät, kirjalliset tehtävät tms.  
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Fysioterapia  
 
Palvelukuvaus 

Fysioterapiayksikössä toimivat fysioterapeuttien vastaanotot, suoravastaanotto, apuväli-
nepalvelut sekä lasten ja nuorten toimintaterapia omissa tiloissaan. Fysioterapeutit toimivat 
myös akuutti- ja kuntoutusosastolla, jossa moniammatillisena yhteistyönä suunnitellaan asi-
akkaan fysioterapian tarvetta ja keinoja. Lisäksi erilaisia kuntoutusryhmiä kokoontuu 
alueella fysioterapeuttien toimesta. 
 

Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 
Talousarviovuoden painopisteenä oli moniammatillisuuden lisääminen kuntoutuksessa 
muun muassa käynnistämällä toimintaterapia omana toimintana. Toimintaterapeutin rekry-
tointi käynnistettiin maaliskuussa ja toimintaterapeutti aloitti työskentelyn 6/2021. 
Fysioterapiayksikössä ei ollut toimintaterapeutille työtilaa, joten toimintaterapia käynnistyi 
ensin kuntoutusosastolla. Osaston remontin vuoksi toimintaterapeutti muutti syksyllä Liuhta-
rin kiinteistöön. Toimintaterapeutin sijoittumista on hyvä tarkastella jatkossa, sillä 
moniammatillinen yhteistyö ja sijoittuminen fyysisesti samojen lasten kanssa työtä tekevien 
läheisyyteen olisi sekä asiakaslähtöistä että hyödyttäisi myös ammattilaisia.   
 
Moniammatillisuus on toteutunut myös lasten- ja nuorten kuntoutustyöryhmässä, kuntoutus-
työryhmän toimintamalli on vakiintunut, lasten- ja nuorten moniammatillinen 
kuntoutustyöryhmä ”Lapu” kokoontui kuukausittain heinäkuuta lukuun ottamatta. Aikuisten 
kuntoutusasiat käsitellään vastaavan fysioterapeutin sekä johtavan ylilääkärin kesken. Las-
ten ja aikuisten maksusitoumukset tehdään fysioterapiassa, myös kuntoutustyöryhmien 
koordinointi toteutuu fysioterapian kautta. 
 
Fysioterapeutin suoravastaanoton jalkauttaminen vaatii edelleen prosessin läpikäyntiä ja 
markkinointia. Toimintaan varattuja ajanvarausaikoja jäi edelleen käyttämättä.  
 
Alueellisen apuvälinekeskuksen apuvälineiden huollot ja korjaukset toteutettiin Sininauha-
yhdistyksen kautta. Alueellinen apuvälinekeskus kartoitti Etelä-Pohjanmaan perustervey-
denhuollon yksiköiden halukkuutta osallistua huoltojen ja korjausten yhteiskilpailutukseen, 
Lapua ilmoitti halukkuutensa olla mukana. 
 
Fysioterapiayksikössä toteutui lähiortopedin vastaanottojen koordinointi sekä käytännön jär-
jestelyt. käy pitämässä vastaanottoa 10 kertaa vuodessa. Asiakas pääs1 tarvittaessa 
ortopedin vastaanoton jälkeen välittömästi fysioterapeutin ohjaukseen. 
 

 

Tavoite Toimenpide/keino Mittari Toteutuma 2021 
Toimintaterapeutin 
toimen perustami-
nen  
 

Toimi perustetaan ja toi-
mintaterapeutti 
rekrytoidaan.  
 
Työpanos kohdentuu alle 
kouluikäisten ja kou-
luikäisten lasten arviointiin 
sekä lyhyisiin terapiajak-
soihin. 

kyllä/ei 
 
 
 
Käyntimäärät 
 
 
 
 
Ostopalvelukustannusten 
lasku 50 % 

Kyllä 
 
 
 
Käyntimäärä 
vuonna 2021 oli 
135 käyntiä ajalla 
16.6. - 31.12.2021. 
 
Toimintaterapian 
osalta kustannukset 
eivät laskeneet, 
sillä koronapande-
mian vuoksi osa 
terapioista siirtyi 
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Tunnusluvut 
 
 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 2021 

Fysioterapian käynnit* 2917 3186 2931 1 996 2111 

Apuvälinelainaukset 2781 2610 2748 2 519 2565 

Suoravastaanottokäynnit    52 58 

Ryhmätoimintaan osallistujat  130 149 256 303 

Toimintaterapian käynnit    - 135 (16.6.-
31.12.2021) 

*sisältää vastaanottokäynnit, ei sisällä puheluita, työryhmiä, kirjauksia potilastietojärjestelmään, apuvälinepäätöksiä ym. 
terapiatyöhön liittyvää kirjallista työtä 
 
 
 
Vastaanottopalvelut   
 
Palvelukuvaus 

Vastaanotoilla toimivat erilaiset lääkärien ja hoitajien vastaanotot, muistineuvola sekä kiire-
vastaanotto tukipalveluineen. Päivystyspalvelut tarjotaan kuntalaisille Seinäjoella 
yhteispäivystyksessä. Asukkaille on tarjolla hyvin kattava palveluvalikoima. Omana ja osto-
palvelutoimintana on järjestetty lisäksi useita erilaisia palveluita (asiantuntijahoitajien 
vastaanotot, lähierikoislääkärien käynnit jne). Vastaanottopalvelujen toiminnan periaatteena 
on asiakaslähtöisyys. Hyväksi todettua valmistellun vastaanoton toimintatapaa on jatkettu ja 
kehitetty myös kiirevastaanotolla.  
 

Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 
 

Vuoden 2021 toimintaan on vaikuttanut merkittävästi koronapandemia, joka on hankaloitta-
nut suunniteltuja toimintoja, koulutuksia jne. Tartunnanjäljitys, koronatestaus ja infektio-
vastaanotto vaativat erilaisia tilamuutoksia ja henkilöstöresursseja. Valmiutta ja osaamista 

vuodelta 2020 vuo-
delle 2021 

Kuntoutustyöryh-
mätoiminta on 
vakiintunut toimin-
tamalli 

Kuntoutustyöryhmät ko-
koontuvat säännöllisesti 

Asiakasmäärä 84 / vuosi 
4-12 työryhmää / vuosi 

Toteutunut: 
 11 työryhmää las-
ten ja nuorten 
osalta sekä 7 ai-
kuisten osalta, 
käsitelty yhteensä 
162 asiakasta. 

Apuvälineiden ja ir-
taimistolaitteiden 
korjaus ja huoltotöi-
den uudelleen 
järjestely 

 Palvelutoiminta 
tuotetaan laaduk-
kaasti ja 
kustannustehok-
kaasti 

 
 Palvelun tuottajan 

valinta 

kyllä/ei 
 
Kustannuskasvu max. 
5 % 

Toteutunut osittain 
Palvelu ostetaan 
Sininauha ry:ltä, 
ratkaisu ei ole kes-
tävä, sillä 
palveluntuottami-
nen vaatii 
työntekijältä osaa-
mista ja 
perehtymistä. Ke-
väästä 2021 alkaen 
korjaus- ja huolto-
työssä on ollut 
kyseiset työt 
osaava henkilö. 
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on pidetty yllä, sekä on pystytty vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin nopeasti toiminnan, 
tarvikkeiden ja resurssien osalta. Koronarokotukset ja infektiopotilaat hoidettiin terveyskes-
kuksen tiloissa ja myös vastaanoton hoitajat osallistuivat rokotustoimintaan monin tavoin. 
Koronatestaus hoidettiin arkisin entisen Päiväkoti Mustikan tiloissa ja viikonloppuisin ter-
veyskeskuksen yhteydessä infektiopoliklinikan yhteydessä. Normaalia toimintaa yritettiin 
pitää yllä koronasta huolimatta. Vastaanottopalveluiden kautta on toteutettu koronanäyt-
teenotto, infektiovastaanotto ja tartunnanjäljitystyö.  Vuoden 2021 aikana otettiin 8 800 
COVID-19 näytettä. 
 
Toimintaa on osaltaan haastanut lääkärivaje, jonka vuoksi on jouduttu turvautumaan myös 
ostopalveluihin. Kiirevastaanoton viikonloppujen lääkäritoiminta kilpailutettiin 2021 ja vali-
tuksi tuli Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys. Johtavan ylilääkärin rekrytointiprosessi 
aloitettiin alkuvuoden aikana ja uusi johtava ylilääkäri aloitti virassa 1.6.2021.  
 
Kiirevastaanoton osalta lääkäreiden ja hoitajien työnkuvia on hiottu. ASSI-hoitaja toiminta 
alkoi pilottina 1.9.2021. ASSI-hoitaja ottaa vastaan kiirevastaanoton asiakkaat ja tekee tar-
vittavat alkututkimukset ja hoidon tarpeen arvioinnin. Osa asiakkaista hoitui lääkäriä 
konsultoimalla tai hoitajan toimesta ja vain osa tarvitsi kiirevastaanoton lääkärin vastaan-
oton. Kiirevastaanoton toimintamallia kehitetään ja muokataan edelleen tarpeen mukaan. 
Toiminta on selkeästi helpottanut lääkärien työtaakkaa kiirevastaanotolla. ASSI-hoitajan toi-
men täyttölupa saatiin 1/2022. Hoitajavetoisuutta on lisätty myös useiden hoitajien toimintaa 
ja tehtäviä muokkaamalla, mm. infektiohoitajan toiminnalla ja päivystyshoitajan luomenpois-
totarkastuksilla ja tehtävänsiirroilla. Kertyneitä toimenpidejonoja saatiin loppuvuonna 
purettua systemaattisella suunnittelulla ja järjestelyillä. 

 
Vastaanottotoiminnan segmentointia (kiireetön, kiireellinen ja päivystysvastaanotto) ja pää-
asiakassegmenttien (kertakävijät ja paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat) palvelupolun 
kehittämistä jatkettiin. Palvelujen saaminen perustuu ammattilaisen tekemään hoidon tar-
peen arviointiin, jossa hyödynnettiin alueellisesti hyväksyttyjä kriteerejä. 
 
Välinehuolto keskitettiin loppusyksyllä hammashuoltoon ja terveyspalvelujen välineet kulje-
tetaan huollettavaksi hammashuollon tiloihin kuljetuspalveluiden toimesta. Näin kalliit 
laitteiden huoltokustannukset saadaan pienenemään. Tähystimien välinehuolto on yhä ter-
veyskeskuksessa. 
 
Erikoissairaanhoidosta on vuosien mittaan siirtynyt paljon tehtäviä perusterveydenhuoltoon, 
mikä on lisännyt osaltaan lääkärien ja hoitajien työtehtäviä ja kuormitusta. Asiantuntija- hoi-
tajien vastaanotoilla on huolehdittu asiakkaiden perussairauksien säännöllisistä 
seurannoista, jolla vähennetään osaltaan lääkärin vastaanottokäyntien tarvetta.  
 
Takaisinsoittojärjestelmä muuttui syksyllä 2021 samalla, kun operaattori vaihtui. Erilaisia 
sähköisiä ja vaihtoehtoisia yhteydenotto- ja vastaanotto tapoja on kehitetty perinteisen asi-
oinnin rinnalla esim. Hyviksen ja Oma Olo palvelun avulla.  
 
Vastaanottopalvelut osallistui THL:n järjestämään Hyvä Vastaanotto valmennukseen, jossa 
pyritään kehittämään kiireetöntä vastaanottotoimintaa. Valmennus jatkuu vielä 2022 ke-
väälle. Asiakaspalautetta hyödynnetään ja huomioidaan toiminnassa. Palautteet on käyty 
läpi osastotunneilla. Suunniteltu Roidu asiakaspalautelaitteen käyttöönotto siirtyi koronan 
vuoksi 2022 vuoden alkuun. Raportointia, tiedonvälitystä ja tilastointia on kehitetty muiden 
terveyspalveluiden kanssa systemaattisesti, mutta suunniteltuja koulutuksia ei ole voitu jär-
jestää. 
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Tavoitteet 

 
 

Tavoite Toimenpide/keino  Mittari Toteuma 2021 
Vastaanoton toimin-
nan kehittäminen 
asiakassegment-
tiajattelua 
hyödyntäen 
 

Luodaan palvelupolut eri 
asiakassegmenteille  
 
 
 
Tavoitettavuuden ja vas-
taanotolle pääsyn 
parantaminen  
 
 
 
 
 
 
 
Asiantuntijahoitajien ja 
vastaanottohoitajien palve-
lupolkujen kehittäminen ja 
kuvaus  
 
 
 
Uuden sairaanhoitajan toi-
men perustaminen/ 
muusta toiminnasta va-
pautuva henkilöstö 
 

kyllä/ei  
 
Asiakassuunnitelmien 
määrä 150 kpl/v 
 
Jonotusaika max (T3) 
7 päivää lääkärin ajan-
varausvastaanotolle 
 
Tavoitettavuus virka-ai-
kana puhelimella 98 % 
Puhelumäärät/vuosi 
 
 
 
kyllä/ei 
 
 
 
 
 
 
kyllä/ei 

Kyllä 
 
Osittain toteutunut (89) 
 
 
Ei tot. (T3 14vrk) 
Hoitajavetoisuutta kyllä 
lisätty 
 
Takaisinsoitto 100 % 
Kaikki puhelut 81 % 
n. 33 000 (kaksi eri jär-
jestelmää vuoden 
aikana)+ koronapuhelut 
 
Osittain toteutunut: 
PÄHO, Skopiat, 
jonohoitaja 
Asiantuntijahoitajat 
tehneet asiakkaiden 
hoitosuunnitelmia 
 
Kyllä 
ASSI hoitajapilotti 
käynnistyi 1.9.21 alkaen, 
täyttölupa saatu toimelle 
1/2022 

Kiirevastaanoton toi-
minnan kehittäminen 
ja resurssien koh-
dentaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiirevastaanoton supista-
minen 10 h/viikko  
tai uudelleenorganisointi 
määräaikaisesti 
 
 
Konsulttilääkäritoiminnan 
käyttö arkipäivisin  
 
Hoidon tarpeen arvioinnin 
vahvistaminen  
 

 HTA-Koulutuksen 
järjestäminen 

Säästöt/vapautuva 
henkilöstö  
 
 
 
 
Konsulttilääkäritoimin-
taa 200pv/v 
 
Käyntimäärät 
Kyllä/Ei 

Toteutunut toimintaa uu-
delleenorganisoimalla: 
konsulttilääkäri, ASSI, 
PÄHO 
 
 
Toteutunut 
 
 
Käyntimäärät laskeneet 
Osittain toteutunut: 
-HTA koulutuksessa 
ollut syksyllä 3-4 
hoitajaa 

Lähierikoislääkäritoi-
minnan 
vakiinnuttaminen ja 
kehittäminen 
 

Toiminnan koordinoinnin 
tehostaminen ja palvelu-
polkujen kuvaaminen 
 Keskittyminen vain tiet-

tyihin 
lähierikoislääkäritoimin-
toihin 

Kyllä/ei 
 
 
Esh-kustannusten vä-
heneminen 5 % 
 
 
Lähetteiden vähenemi-
nen esh:n 5 % 
 
 
Asiakaspalaute: kiitet-
tävä 

Kyllä 
-hoitajavetoisuutta lisätty 
 
PTH päivystyskäynnit 
SEKS -21 % 
ESH päivystyskäynnit 
+24.9 
 
Lähetteet -12,7 % 
 
 
Ei toteutettu erikseen 
erikoislääkäritoimin-
nassa 
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Tunnusluvut  
 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp2020 Tp2021 
Lääkärit      
Käynnit lääkärin vastaanotolla, 
viralliset kontaktilajit (ml. avo-
terveydenhuolto)  
 
Kaikki kontaktilajit (ml. avoth) 

21 548 
 
 
 

31 921 

22 306 
 
 
 

34 065 

23 131 
 
 
 

32 910 

17 880 
 
 
 

29 593 

16 347 
 
 
 

26 453 
Edellisistä käynnit päivävas-
taanotolla (klo 8-16) 

17 479 20 051 20 571 11 855 12 106 

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

 
 

201 
155 
158 
214 

 
 

201 
160 
224 
266 
299 

 
 

203 
161 
121 
181 
201 

 
 

192 
197 
105 
104 
230 

 
 

178 
197 
156 
112 
162 

Hoitajat      
Hoitajien kaikki kontaktilajit** 
 

41 679 41 882 38 989 37 120 36 340 

Hoitajien puhelinneuvonta 49 097 39 403 ei tilas-
toa 

ei tilastoa 33000 + ko-
ronapuhelut 

Asiantuntijasairaanhoitajien 
kontaktit 
-reuma 
-astma 
-päihdetyö 
-Mediracer 
-Holter 
-psykiatrinen hoitaja 
-uniapnea 
-sydän- ja verenpainehoitaja 
-opioidiriippuvaisten korvaus-
hoito ja päihdeseuranta 
-muistineuvola (siirtyi 2020) 
-terveysneuvonta 

 
 

663 
352 
616 

9 
163 

18 
189 
169 

 
 
 

1762 

 
 

601 
417 
742 

10 
150 
250 
100 
250 

 
 
 

1989 

 
 

501 
293 
712 

24 
158 
490 
167 
346 
712 

 
 

1951 

 
 

397 
265 
629 

22 
123 
482 
167  
162 
629 

 
1581  
1302 

 
 

410 
 459 
459      
 26 

 157 
 469 
223  
337  
561 

 
1644  
2278 

Laatumittarit 
Asiakastyytyväisyyskyselyt    
1-5 QPRO  
 
 
 
Cless opiskelija-arviointi 0-10 

   - 
3,9      8 kpl, 
liittyivät lä-
hinnä 
tiedonkul-
kuun  
9,6 

 
3,75 
 
 

Sähköisten ja etäpalvelujen 
käyttäjämäärä (Hyvis, oma- 
kanta resepti, videoyhteyspu-
helut, puhelinasiointi, muut) 

   Jatkuvaa 
kasvua, eri-
tyisesti oma-
kannan re-
septipyynnöt, 
hyviksen 
sähköisiä asi-
ointipyyntöjä 
n. 65/vuo-
dessa 

arviointi: 
selkeä 
kasvu, 
osassa ei  
tilastoa 
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Suun terveydenhuolto 
 

Vuonna 2021 suun terveydenhuollon vastaanottotoiminta ei keskeytynyt epidemian vuoksi. 
Henkilöstöresurssi oli kohtuullisen hyvä, joten vuoden aikana saatiin jonoa purettua reilusti 
ja kiireettömän hoidon hoitokuu (6kk) toteutui kesäkuusta lähtien. Jonossa oli vuoden 
alussa 706 potilasta, ja vuoden lopussa 450 asiakasta. Omalla henkilöstöllä jonoa purettiin 
myös lisätöinä. Viime vuoteen verraten potilasmaksutuotot ja aikuisten käynnit lisääntyivät, 
alle 18-vuotiaitten pysyivät ennallaan. Tämä selittyy hyvän henkilöstötilanteen myötä 
toteutuneena jononpurkutoimintana. Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä on hiukan 
tavoitetta suurempi. 
 
Perustettuun suuhygienistin toimeen otettiin oppisopimuskoulutettava hammashoitaja-
opiskelija. Myös vastaavan suuhygienistin tointa on valmisteltu ja perehdytys ja kouluttau-
tuminen on aloitettu. Ennaltaehkäisevään toimintaan lisättiin resurssia kouluttamalla 
hammashoitajia itsenäiseen työhön.  
 
Terveyspalveluiden välinehuoltotoiminta keskitettiin hammashoitolaan. Harjaushuone 
muutettiin vastaanottotilaksi ja laitehankinnat toteutuivat suunnitelman mukaan. 
Osallistuttiin valtakunnalliseen suun terveydenhuollon kehittämisen tiedonkeruuseen. 
Asiakaspalautetta kerättiin Roidu-laitteen avulla. Talousarvio ylittyi 9 % (85 000 euroa). 
Ylittyminen selittyy lähinnä sijaisten tarpeella ja välttämättömillä hoitotarvikehankinnoilla. 

 
 

 
Tavoite Toimenpide/keino Mittari Toteuma 2021 
Riittävät hammashoitopalvelut 
kuntalaisille 

Hoitotakuun 
toteutuminen, 
kiireettömän hoidon 
jonoa ei ole 

alle 6 kk hoitotakuu 
toteutuu, mutta 
jonoa on  

Reikiintymisen väheneminen Riskipotilaiden 
tunnistaminen ja 
motivointi, onnistunut 
pysäytyshoito 
 
Reikiintymistä 
kuvaavan D-indeksin 
tavoitetaso 12-
vuotiailla 0,4 ja 15-
vuotiailla 1,2 

 Toteutunut 
 
 
 
 
D-indeksi 
12 v. 0,3 
15 v. 1,0 

Päivystyskäyntien osuus 
kaikista käynneistä 

Tavoitetaso alle 15 %  Ei toteutunut 
- ylittyy 

niukasti, 
osuus 
15,3 % 

 
 
Tunnusluvut 
 

 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 2021 
Käynnit: 0-17-vuotiaat 7 132 7 048 6 813 5 714 5 769 
Käynnit: yli 17-vuotiaat 7 504 7 809 7 826 7 751 8 672 
Käynnit: ulkopaikkakuntalaiset 145 110 124 104 131 
Potilasmaksutulot € 408 263 448 092 400 000 435 368 49679 
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Akuutti -ja kuntoutusosasto ja kotisairaala 
Palvelukuvaus 

Akuutti- ja kuntoutusosaston toiminnan pääpainopiste oli potilaan akuutin sairauden lyhyt-
kestoisessa hoidossa ja sairauden jälkeisessä toimintakykyä ylläpitävässä ja parantavassa, 
kotiin tähtäävässä kuntoutumisessa. Osastolla potilaat tarvitsivat akuuttia perussairaanhoi-
toa, seurantaa tai erikoissairaanhoidon jälkeistä hoitoa ja kuntoutusta. Osastolla toteutettiin 
myös laadukasta saattohoitoa. Hoitojaksot olivat yleensä lyhyitä, joten jatkohoidon/kotiutuk-
sen suunnittelu aloitettiin jo potilaan saavuttua osastolle kotiutushoitajan ja muun 
moniammatillisen henkilökunnan toimesta. Vuorohoitoyksiköiden, kotihoidon ja kotisairaa-
lan kanssa tehty hyvä yhteistyö varmisti akuutti- ja kuntoutusosaston hoitoaikojen 
pysymisen lyhyinä ja kuormituksen hyvällä tasolla. 
 
Akuutti- ja kuntoutusosaston yhteydessä toimiva kotisairaala vakinaistettiin 1.1.2021. Koti-
sairaala tarjosi kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa vaihtoehtona osastohoidolle. 
Hoito toteutetaan tällöin asiakkaan kotona tai muussa asumispaikassa. Kotisairaalan asiak-
kaaksi tultiin aina lääkärin lähettämänä ja arvioimana suoraan päivystyksestä, lääkärin 
vastaanotolta tai osastohoidon jälkeen. 
 
Terveyspalveluihin akuutti- ja kuntoutusosaston alle siirtyi sosiaalipalveluista 22.11.2021 
alkaen hoitoringin henkilöstö (1 sairaanhoitaja ja 4 lähihoitajaa), jotka hoitivat vaikeasti sai-
raita asiakkaita heidän kotonaan.  

 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen 

Osaston toimintaan vuonna 2021 vaikutti merkittävästi koronapandemia ja erilaiset remon-
tit. Osaston paikkamääräksi vahvistettiin 2021 vuodelle 25 potilaspaikkaa, mikä mahdollisti 
kotisairaalatoiminnan vakinaistamisen olemassa olevalla henkilöstöllä. Osaston käyttöaste 
on pysynyt matalana, vaikka potilaspaikkoja on alkuperäisestä suunnitelmasta (25) poike-
ten ollut vain 19, johtuen koronavarautumisesta ja remontista. Elokuussa alkoi koko 
loppuvuoden kestänyt osaston 1.kerroksen WC- ja suihkutilojen rakentaminen ja sanee-
raus. Akuutti- ja kuntoutusosasto toimi väistötiloissa yläkerran osastolla remontin ajan. 
Koronatilanne on jatkunut koko vuoden ja siihen on varauduttu. Osastolla hoidettiin myös 
muiden kuntien asukkaita naapurikuntien ajoittaisen huonon koronatilanteen vuoksi. Hopea-
rinteen keittiön remontti alkoi loppuvuodesta ja aiheutti erityisjärjestelyjä ruokien toimituksiin 
ja potilasjakeluihin. 
 
Kotisairaalan toiminta vakiintui v.2021 ja syksyllä kotisairaalaan siirrettiin osastolta yksi sai-
raanhoitajan toimi lisää. Tämän myötä potilasmääriä pystyttiin lisäämään ja ottamaan 
aktiivisempaa roolia mm. saattohoitopotilaiden loppuvaiheen hoitoon kotona. Kotisairaalan 
vahvistunut toiminta helpotti sekä kaupungin että yksityisten palveluntuottajien asumispal-
veluyksiköitä, jolloin sairaanhoidollista osaamista vaativia asukkaita on pystytty hoitamaan 
omassa yksikössään osastohoitoon siirtämisen vaihtoehtona.  

 
Osastolta vapautunut lähihoitajan toimi muutettiin loppuvuodesta perusturvan yhteiseksi hy-
gienia-/ haavanhoitajan (sairaanhoitaja) toimeksi, jonka sijoituspaikka tulee olemaan 
vastaanottopalveluissa.  Pitkäaikainen osastonhoitaja eläköityi myös loppuvuodesta ja hä-
nen tilalleen valittiin uusi osastonhoitaja.  
 
Tavoite Toimenpide/keino Mittari TOTEUMA  2021 
Kotisairaalan 
toiminnan va-
kinaistaminen 

Työnjaon selkeyttämi-
nen ja 
toimintakäytäntöjen 
luominen osaston, vas-
taanoton, kotihoidon, 
erikoissairaanhoidon ja 

Osaston hoitopäi-
vien määrä 
7500/vuosi 
 
Osaston potilas-
paikkaluku 25 
 

Toteutui 
- 5955 /vuosi 

 
19 
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asumispalveluyksiköi-
den kanssa.  
 

Osaston käyttöaste 
85 % 
 
Kotisairaalan asia-
kasmäärä 
300/vuosi 
 
Kotisairaalan käyn-
timäärät 2700/vuosi 
 
Sakkopäivät 0 

75 % (todellinen käyt-
töaste 19 paikkaan 
verrattuna on n. 94%) 
 
391 
 
 
2117 + käynnin kor-
vaavat puhelut 523 
(Yht. 2640) 
0 

Palliatiivisen 
hoidon ja 
saattohoidon 
toteuttaminen 
kotiin 

Palliatiivisten ensikäyn-
tien toteuttaminen ja 
suunnitelmien laatimi-
nen 
 
Saattohoitopotilaiden 
kotihoidon mahdollista-
minen 

 kotikäyn-
nit/vuosi 

Potilasmäärä 
Käyntimäärät 
Suunnitelmamäärät 
 
Saattohoitopotilai-
den määrä/ 
kotikäynnit/vuosi 

Saattohoito- ja pal-
liatiiviset potilaat yht. 
n. 
8,5/kk                         
Käyntejä ka.10/kk, 
puheluja ka. 22/kk  
 
2 
0 

Raportoinnin 
ja kirjaamisen 
parantaminen 

Raportoinnille ja kirjaa-
miselle laadittu 
strukturoitu rakenne 

kyllä/ei Kesken, koulutukset 
peruttu koronan 
vuoksi 

Tunnusluvut 

Akuutti- ja kuntoutusosasto 
Tp 2017 Tp 2018 Tp 

2019 
Tp 
2020 

Tp 
2021 

Hoitopäivät 9121 10210 9850 6 727 5955 

Paikkaluku 28 28-32 32/28 24-28 25/19 
Käyttöaste 89 95 87 56-90  75 
Keskim. hoitoaika pv 9 12 9 5,4-10 6 
Sisäänkirjoitetut (Alkaneet hoitojaksot) 945 824 1010 965 1022 
Uloskirjoitetut (Päättyneet hoitojaksot) 947 820 1017 979 1028 
Jatkohoitoon (ikäihmisten palvelualue) 
siirtyneet 

   124 119 

Kotisairaalan siirtyneet    - 65 
Kotisairaalan asiakasmäärä    141 391 
Kotisairaalakäynnit yhteensä    1116 2640  
Laatumittarit    

  

Potilastyytyväisyyskysely tyydyttävä kiitettävä hyvä hyvä hyvä 
Sakkopäivät    29 0 
HaiPro    26 20 

 
Ympäristöterveydenhuolto 

Ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle kuuluivat yleinen terveysvalvonta, eläinlääkintä-
huolto ja eläinsuojelu. Yleinen terveysvalvonta käsittää elintarvike-, terveydensuojelu- ja 
tupakkavalvonnan. Lapuan kaupunki osti ympäristöterveydenhuollon palvelut Seinäjoen kau-
pungilta. Toimintavuoden 2021 toteuma oli 387 045 euroa ja toimintakate ylittyi 108 745 
euroa, toteuman ollessa 139,1 %. Ylitykset johtuivat toimitilojen remontoinnista sekä siihen 
liittyvistä hankinnoista ja toimenpiteiden laajentumisesta.  
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Erikoissairaanhoito  
 

Erikoislääkäreiden lähipalveluja toteutettiin omassa organisaatiossa alkuvuoden aikana 
suunnitellusti. Erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirroissa ei myöskään ollut 
siirtoviiveitä, joten vältyimme sakkomaksuilta. Erikoissairaanhoidon toimintamenot toteutui-
vat suunnitellusti.  
 
Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö Lapualla verrattuna muihin jäsenkuntiin oli keskita-
solla tai sen alapuolella, mutta psykiatristen palvelujen käyttö oli suhteessa korkeampaa 
jäsenkuntien keskiarvoon verrattuna. Tähän vaikutti osaltaan omalla paikkakunnalla toimiva 
psykiatrinen poliklinikka.  
 
Erikoissairaanhoidon menot ylittivät talousarvion 107 000 euroa. Erikoissairaanhoidon me-
not vuonna 2021 olivat 19 757 000 euroa ja toteuma oli 100,5 %. Kustannukset olivat 
kuitenkin edellisvuoteen verrattuna -2.2 % matalammat. Vuodelle 2021 oli varattu sama 
summa erikoissairaanhoidon menoihin kuin vuodelle 2020.  
 
Tavoite Toimenpide/keino Mittari Toteuma 2021 
Hoidon porrastuksen 
toteutuminen 

Toiminnan tehokkuus ja viiveet-
tömyys potilassiirroissa 

0 sakkopäivää Toteutunut 

Kustannusten pitä-
minen kohtuullisella 
tasolla 

Oman toiminnan tehokas käyttö 
diagnostisissa tutkimuksissa  
 

Tehtävien tut-
kimusten 
määrät enti-
sellä tasolla 

Toteutunut 

 
Tunnusluvut  

 
 
Tp 2017 

 
Tp 2018 

 
Tp 2019 

 
Tp 2020 
 

 
Tp 2021 
 

Erikoissairaanhoidon menot  
 
19.067.944 

 
19.388.193 

 
20.139.791 

 
20.194.368 

 
19.756.976 

Erikoissairaanhoidon menot 
€/as 

 
1.308 

 
1.316 

 
1.396 

 
1.421 

 
1.391 

Perusterveydenhuollon net-
tomenot €/as 

 
495 

 
555 

 
551 

 
665 

 
644 

Terveydenhuollon nettome-
not €/as 

 
1803 

 
1871 

 
1947 

 
2084 

 
2034 

 

  

 
 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Lapuan osuus E-P:n shp:n käyttömenoihin €/as 1 325 1 387 1 408 
 
1 423 

 
1446 

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

1 280 1 344 1 449 
 
1 444 

 
1533 
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7.1.6 Tekninen lautakunta 
 

 

Tekninen lautakunta   
 
Päätöksenteko, talous ja laatu  
 

Tekninen lautakunta huolehtii asuin- ja toimintaympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä, 
kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta, vesihuollosta, ruoka- ja puhtauspalve-
luista sekä investoinneista.  
Seuraavia palveluja ohjataan tästä yleislinjasta poiketen: 
 
Yleiskaavoitusta, maapolitiikkaa, maanhankintaa, asemakaavoitusta sekä tonttien myyntiä 
ohjaa kaupunginhallituksen alainen Kaupunkisuunnittelutoimikunta 31.7.2021 asti ja 
1.8.2021 alkaen puheenjohtajisto. 

 
Tekninen lautakunta 
 

Teknisen lautakunnan kokoonpano 31.7.2021 saakka: 
Olli Lahdensuo (pj), Rauno Latvala (vpj), jäsenet Juha Kattelus, Anna-Maija Klemettilä,  
Arvi Välkkilä, Päivi Leikkola, Virpi Myllykangas, Helena Lahtinen ja Esko Yli-Karhu. 
Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa on ollut Matti Kangas ja nuorisovaltuuston 
edustajana Diana Magyar. 
 
Teknisen lautakunnan kokoonpano 1.8.2021 alkaen: 
Olli Lahdensuo (pj), Rauno Latvala (vpj), jäsenet Maiju Lemettinen, Jaakko Ojanperä, 
Jaana Tuuri, Marko Makkonen, Hanne Ronkainen, Heli Matilainen, Arvi Välkkilä. 
Kaupunginhallituksen edustajana Esa Rintala ja nuorisovaltuuston edustajana jatkoi Diana 
Magyar. 
 
Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Anu Muurimäki ja sihteerinä hallin-
tosihteeri Kirsi Vesala. 
 
 
 

Tekninen lautakunta
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät

Tilinpäätös Alkuperäinen Talousarvio Muutettu Toteutuma
2020 talousarvio muutos talousarvio 2021 Poikkeama Käyttö %

Myyntituotot 4 007 599 4 103 532 -179 619 3 923 913 3 655 024 -268 889 93,1 %
Maksutuotot 95 150 73 718               73 718 120 498 46 780 163,5 %
Tuet Ja Avustukset 26 268 56 900               56 900 68 880 11 980 121,1 %
Vuokratuotot 6 868 005 505 100 6 624 250 7 129 350 7 152 068 22 718 100,3 %
Muut Toimintatuotot 72 049 96 000               96 000 129 663 33 663 135,1 %
Toimintatuotot 11 069 070 4 835 250 6 444 631 11 279 881 11 126 134 -153 747 98,6 %

Valmistus Omaan Käyttöön 205 616 483 193               483 193 301 179 -182 014 62,3 %

Henkilöstökulut -5 505 571 -6 518 492 -68 200 -6 586 692 -6 153 035 433 657 93,4 %
Palvelujen Ostot -4 253 708 -4 636 100 57 240 -4 578 860 -4 571 423 7 437 99,8 %
Aineet, Tarvikkeet Ja Tavarat -3 695 356 -4 124 016               -4 124 016 -4 091 381 32 635 99,2 %
Avustukset -102 473 -115 056               -115 056 -90 299 24 757 78,5 %
Vuokrat -1 700 767 -103 105 -1 443 620 -1 546 725 -1 498 702 48 023 96,9 %
Muut Toimintakulut -14 549 -102 915 4 500 -98 415 -24 252 74 163 24,6 %
Toimintakulut -15 272 424 -15 599 684 -1 450 080 -17 049 764 -16 429 092 620 672 96,4 %

Toimintakate -3 997 738 -10 281 241 4 994 551 -5 286 690 -5 001 779 284 911 94,6 %



Lapuan kaupunki Tilinpäätös 2021 107                    
 

Yksityistieasiat 
Yksityistielain uudistus toi kuntiin muutoksia. Yksityistiejaosto lakkasi olemasta hallinto-
säännön päivityksen yhteydessä. Kunta voi jatkossakin antaa avustuksia järjestäytyneille 
yksityisteille. 
Avustuksista päättää tekninen lautakunta. 

 
Tilivelvolliset viranhaltijat 
Tekninen johtaja Anu Muurimäki, kaupungingeodeetti Ari-Pekka Laitalainen, maankäyttöin-
sinööri Markku Turja, kiinteistöpäällikkö Timo Korpela, palvelupäällikkö Leena Luomanen, 
vesihuoltopäällikkö/kunnallistekniikan päällikkö Anu Muurimäki 30.4.2021 asti ja Anssi Kyl-
kisalo 1.5.2021 alkaen, kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie ja tiemestari Ulpu Viimaluoto.   

 
Tavoitteiden toteutuminen 
 

Toiminnalliset tavoitteet 
Teknisen lautakunnan ja sen alaisten tulosalueiden palvelut tuotettiin tehokkaasti ja kysyn-
tää vastaavasti. Palvelutarve on kasvanut ylläpidettävän käyttöomaisuuden määrän 
lisääntymisen ja verkoston laajentumisen seurauksena, sekä erinäisten rakennuttajan vas-
tuiden ja selvitysvelvollisuuksien lisääntymisen johdosta. Tonttitarjontaa ja alueiden 
houkuttelevuutta kysynnän painopistealueilla ja varsinkin Ritavuoren alueella sekä uusien 
koulujen läheisyydessä tulee edelleen vahvistaa tulevina lähivuosina.  
 
Laatutavoitteet  
Lautakunnan ja viranhaltijoiden päätöksenteko on pystytty toteuttamaan ilman kohtuuttomia 
viivytyksiä. Palvelut on kohdennettu tavoitteiden ja avaintehtävien mukaisesti. Verkostojen 
huollosta tai vaurioista aiheutuneista palvelukatkoksista ilmoitetaan mahdollisuuksien mu-
kaan etukäteen. Tällaisia käyttökatkoksia arvioidaan olleen normaalisti, eikä pitkiä katkoksia 
ole esiintynyt. Pitkiä odotusaikoja palvelujen saatavuudessa ei raportoitu. 
Täydennyskoulutukselle on tarve, koska alakohtainen kehitys on jatkuvaa. Merkittäviä kou-
lutuspuutteita ei ole tiedossa, mutta erilaisten, pitkällä aikavälillä etua tuovien tietoteknisten 
järjestelmien käyttöönotto vaatii alkuvaiheessa kertaluontoista panostusta koulutukseen. 
Yhteistyö omien yksiköiden ja kaupungin muiden palvelukeskusten kanssa on ollut jatkuvaa 
ja sitä halutaan kehittää edelleen. 
 
Taloudelliset tavoitteet 
 
Käyttötalous 
Lautakunnan taloudelliset tavoitteet on saavutettu ja toteutuma on 295 009 euroa parempi 
kuin talousarvio. Talousarvion nettosumma teknisen lautakunnan osalta -4 991 681 euroa 
(toimintakate 10.2.2022) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova (nettobudjetointi). Kesällä 
2021 kaupungin johto edellytti hankinnoille ja kaikille muille menoille tarkkaa harkintaa 
säästöjen saamiseksi.  

 
Käyttötalouden toteutuma (sisäiset vuokrat mukana)   
 

Tavoite Tavoite Toteutuma  

Lautakunnan nettomenojen 
hallitseminen 

Toimintakate: 
-5 286 690 € 

Toimintakate: 
-5 001 779 € 

95 % 

    
Käyttötalouden erittely Talousarvio Toteutuma Tot-% 
Menot -17 049 764 -16 429 092 96 
Tulot  11 763 074 11 427 313  97 
Toimintakate -5 286 690 -5 001 779  95 
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Sisäisten vuokrien osuus    
           menot        -1 463 620 -1 443 630 99 
           tulot 6 644 150 6 629 547 100 

 
Käyttötalouden toteutuma ilman sisäisiä vuokria 
 

Tavoite Talousarvio 
2021 

Toteutuma 
2021 

Tot-% 

Menot -15.586 144 -14 985 462 96 
Tulot    5 118 924    4 797 766 94 
Toimintakate -10 467 220 -10 187 696 97 

 
Investointitalous 
 
Investointien toteutuma on noin 76 % talousarviosta. 

Investoinnit Talousarvio Toteutuma Tot-% 
Rakennukset    

Menot -2.923.000 -1.737.246 59 
Tulot 0 0  
Netto     -2.923.000 -1.737.246 59 

    
Liikenneväylät    

Menot -1.684.000 -1.323.730 79 
Tulot 0 0  
Netto -1.684.000 -1.323.730 79 

    
Muut kiinteät ra-
kenteet ja laitteet 

   

Menot -866.000 -848.969 98 
Tulot 227.000 74.758 33 
Netto -639.000 -774.211 121 

    
Vesihuoltolaitos    

Menot -1.317.000 -1.160.047 88 
Tulot 0 0  
Netto -1.317.000 -1.160.047 88 

    
Kalusto    

Menot -260.000 -207.554 80 
Tulot 0 0  
Netto -260.000 -207.554 80 

    
Investoinnit yht.    

Menot -7.050.000 -5.277.546 75 
Tulot 227.000 74.758 33 
Netto -6.823.000 -5.202.788 76 

 
Talonrakennus sitovuustasolta toteumaprosentti jäi alhaiseksi, koska päiväkotirakentami-
nen siirtyi toteutettavaksi vuoden 2022 aikana.  
 
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet sitovuustasolta tuloja jäi saamatta, koska liikuntapaikkara-
kentamisen avustustulot jäivät toteutumatta budjetoidusti. Nettoinvestoinnit tästä syystä  
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121 %. Syy tähän oli se, että Liuhtarin koulun alapihalla sijainneet väistötilat poistuivat ken-
tältä vasta helmikuussa 2022. Alakentän leikkipihan rakentaminen siirtyi vuodella ja avustus 
maksetaan vasta hankkeen valmistuttua.  
 
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet sitovuustason sisällä oleva kustannuspaikka 92200  
Urheilu- ja ulkoilualueet on kirjattu kustannuksia hankkeesta, jonka kaupunginhallitus on  
hyväksynyt 11.10.2021 § 8. Hanketulot ovat kirjautumassa kustannuspaikalle vuoden 2022 
aikana. 
 
Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskien hallinta teknisessä keskuksessa  
 
Toimintaa on toteutettu säädösten ja määräysten mukaisesti.  
Valtuustotasolla asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet teknisessä keskuksessa 
pääosin. Mikäli tavoite ei ole toteutunut tai on toteutunut vain osittain, eri vastuualueiden 
tavoitetaulukossa on kyseisessä kohdassa selvitetty toteutumisen tilannetta.  
 
Taloudelliset tavoitteet oman toiminnan osalta toteutuivat paremmin kuin talousarviossa oli.  
 
Päätöksenteossa noudatettiin kaupungin hallintosääntöä ja henkilöstöasioihin liittyen 
KVTES:n, TS:n ja TTS:n säädöksiä. Hallintosäännön muutoksia on tehty useita viime  
vuosina. Tämä vaatii erityistä tarkkuutta päätöksenteossa. 

 
Kaikkia sopimuksia ei ole tarkastettu kaupunginlakimiehen toimesta pääosin siitä syystä, 
kun hallintojohtavan virka on ollut täyttämättä ja tehtävä on hoidettu sijaisjärjestelyin. Sopi-
muksiin liittyviä ehtoja tarkasteltiin ja havaittiin tarve tehdä tiukempia valmistumistavoitteita 
sekä välitavoitteiden kirjaamista. Sopimusten purkua ja irtisanomisehtoja on tarkasteltu.  
 
Käytössä olevien järjestelmien tarkoituksenmukaisen tiedon varmistaminen ja varmistusvä-
lin määrittämisestä ei ollut kaikkien vastuualueiden osalta varmuutta. Tämä on yksi selkeä 
sisäisessä valvonnassa esiin tullut epäkohta, joka tarvitsee toimenpiteitä viipymättä.  
 
Toimenkuvissa on osittain päivittämistarvetta, koska organisaatiomuutoksen jälkeen tehtä-
vät ovat vakiintuneet. Tehtävien vaativuuden arviointia ei viety loppuun vuoden 2021 aikana 
johtuen sijaisjärjestelyistä.   
 
Kiinteistöjen ja irtaimiston vakuuttaminen on hoidettu keskitetysti, vakuutuskohteet on tar-
kastettu vuoden aikana.  
 
Päätöksenteko 
Päätöksenteossa on noudatettu hallintosääntöä sekä asianomaisia lakeja ja asetuksia.  
Hallintosäännön useat päivitykset vaativat tarkkuutta päätöksentekoon. Päätökset on tehty, 
kirjattu, pidetty nähtävillä ja ne säilytetään asianmukaisesti.  
 
Lautakunnan päätöksiin ei ole käytetty otto-oikeutta. 
 
Viranhaltijapäätöksiin ei ole käytetty otto-oikeutta, tehty oikaisuvaatimusta tai valitettu hal-
linto-oikeuteen.  
 
Talous ja toiminta 
Toteutumia seurataan kaupungin strategian peruslinjan mukaisesti. Palvelutuotanto muo-
dostuu lukuisten eri osatekijöiden summana, jolloin yhteistyön onnistumisella on tulosten 
kannalta keskeinen rooli. Palvelutuotantoa ja toteutumaa on säännöllisesti seurattu johto-
ryhmän kokouksissa sekä eri osastojen sisäisissä ja keskinäisissä palavereissa. 
Asiakaspalautteet on käsitelty ja niistä on koonti asianhallintasihteerillä.  
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Talousarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti. Talousarviota on toteutettu sitovuusta-
sojen mukaisesti. Valtion heikentynyt mahdollisuus huolehtia omista velvoitteistaan on 
lisännyt paineita kaupungin omiin investointeihin. 
 
Turvallisuus ja riskit 
Rakennushankkeiden riskien hallinta on tapahtunut työturvallisuuslainsäädännön mukai-
sesti. Kuhunkin hankkeeseen on laadittu rakennushankkeen turvallisuusasiakirja. Jokaiselle 
rakennustyömaalle on nimetty päätoteuttaja, ellei se ole rakennuttaja itse. Lisäksi rakennus-
hankkeisiin on nimetty Valtioneuvoston asetuksen mukainen turvallisuuskoordinaattori. 
Työnjohtajat ovat valvoneet työmaitaan jatkuvasti tai päivittäin. Lisäksi kunkin osaston pääl-
likkö on seurannut osastonsa työmaita ja ulkopuolista asiantuntijavalvontaa on hankittu 
tarpeen mukaan. 

 
Kiinteä ja irtain käyttöomaisuus on vakuutettu täydestä arvosta. Vakuutusten hoito (vakuu-
tusmeklaripalvelut) on hankittu ostopalveluna. Tulvavahinkoja ei ole ollut. Vakuuksien 
tarkastukset on tehty säännöllisesti. 
 
Varsinaista päivystystä ei ole, mutta välttämätöntä työajan ulkopuolista vesihuollon, liiken-
neväylien ja kiinteistöjen toimivuuden ylläpitoa toteutetaan kevyemmän 
varallaolojärjestelmän avulla. 
 
Hankinnat 
 
Hankinnat on kilpailutettu. Tarjouskilpailuja on toteutettu myös kansallisia hankintarajoja 
pienemmissä hankinnoissa. Hankintoja on arvioitu teknisen keskuksen johtoryhmässä 
useita kertoja. Hankintojen kehittämistä ja osaamista on tarpeen vahvistaa. 
 

Tekninen lautakunta ja yleispalvelut 
 
Palvelukuvaus 

 
Tekninen lautakunta huolehtii teknisistä palveluista. Hallinto- ja yleispalvelut sisältävät pää-
töksenteon, asianhallinnan, toimistopalvelut, sekä osan osto- ja myyntireskontrasta. 
Yleispalveluissa hoidetaan myös Hirvijärven venepaikkojen sekä puutarhapalstojen varaami-
nen ja vuokraus sekä teknisen keskuksen henkilöstön rekrytoinnin toteutus lukuunottamatta 
ruoka- ja puhtauspalveluja. 
 

Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen  
 
Talousarviovuosi 2021 oli tarkkaan suunniteltu.  

 
Tavoitteet   
 

Tavoite 
Tehdyt toimenpiteet ta-
voitteen saavuttamiseksi 

Toteutuma 

Oikea palvelutaso ja terve talous 
Vuoden 2021 budjettitason 
toteuttaminen 

Toteumaraportti 
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Tunnusluvut 
 

Tekninen lautakunta TP17 TP18 TP19 TP20 TOT21 

Kokousten määrä 15 13 15 16 17 
Päätökset, kpl 176 158 187 194 182 

Yksityistiejaoston kokousten määrä 2 - - - - 

Yksityistiejaoston käsittelemien asioi-
den määrä 

10 - - - - 

Viranhaltijapäätökset      

Tekninen johtaja 34 31 50 64 65 
Kunnallistekniikan päällikkö /  
Vesihuoltopäällikkö 

13 6 2 - 20 

Rakennuspäällikkö 1 2 1 - - 
Kaupungingeodeetti 14 17 12 25 28 
Maankäyttöinsinööri 23 40 48 58 35 
Kiinteistöpäällikkö 7 6 7 12 18 
Asuntosihteeri 1 - - - - 
Kaupunginpuutarhuri 7 8 2 13 10 
Palvelupäällikkö - - - 5 5 

         Yksityistiejaosto on lakannut olemasta (Yksityistielaki 560/2018). 

 

 

Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut 
 
Palvelukuvaus  
 

Kaavat ja tontit 
Maankäytön suunnittelu sisältää kaavoitustasot maakuntakaavasta (E-P:n liitto) oman 
kaupungin maankäytön strategiaan, yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen saakka. 
Maankäytön strategia sekä yleis- ja asemakaavoitus tehdään kaupungin toimesta. Joillakin 
asemakaavan ulkopuolisilla alueilla voidaan rakennushanke joutua arvioimaan suunnittelu-
tarvealueen rakentamisedellytysten pohjalta. Kaupunki voi tarvittaessa erikseen vielä 
tarkemmin rajata suunnittelutarvealueen enintään 10 vuodeksi. Asemakaavoista haetaan ja 
myönnetään vuosittain 5-10 poikkeamista rakentamista varten. Uudet asemakaavat tullaan 
laatimaan enemmän mahdollistavina. Isoja kesken-eräisiä yleiskaavoja tehdään valmiiksi 
yksi kerrallan.  
 
Raakamaa hankitaan yleensä vapaaehtoisin kaupoin, mutta tarvittaessa lunastusmenette-
lyllä. Suunnitelmallinen maankäyttö edellyttää rakentamiskelpoisuuden selvittämistä ja 
valvontaa. Asemakaavan vahvistuttua kaupunki myy tai vuokraa tontit ja asettaa ehdot mm. 
rakentamisen ajoittamiselle.  
 
Kiinteistönmuodostus ja kiinteistörekisteri 
Kaupungin viranomainen vastaa asemakaava-alueilla kiinteistöjen muodostuksesta ja 
niiden merkitsemisestä valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin. Kaupunki laatii asemakaavan 
pohjalta tonttijaot ja tontit lohkotaan kaupungin toimesta itsenäisiksi kiinteistöiksi. Kadut 
sekä puisto- ja virkistysalueet lohkotaan asemakaavan perusteella yleisen alueen 
kiinteistöiksi.  
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Maastomittaus ja paikkatiedot 
Asemakaava-alueiden kiinteistöjen virallinen paikkatieto ja tarvittavat muut sijaintitiedot 
ylläpidetään ilmakuvauksen, laserkeilauksen ja satelliittimittausten avulla. Kiintopiste- ja 
korkeuspisteverkkoa sekä pohjakarttaa pidetään ajan tasalla. Kaavat, uusien rakennusten 
paikat ja korkeudet sekä kunnallistekniset rakenteet merkitään maastoon. Johtoverkostot 
kartoitetaan maastossa johtokarttoja varten. Kartat tuotetaan ja ylläpidetään yhtenevästi 
paikkatiedon kanssa. Virallisen asemakaavakartan lisäksi ylläpidetään useita eri 
teemakarttoja ja niiden yhdistelmiä, joista tärkeimmät ovat osoite- ja opaskartat.  
 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen  
Riittävä raakamaan varanto on ehdoton edellytys taajamarakenteen toimivuuden, taloudelli-
suuden ja viihtyisyyden kehittämiselle. Raakamaan hankinta jäi alle tavoitteen. Raakamaata 
tulisi olla aina 10 vuoden kaavoituksen varalle. Raakamaan hankinta suuntautuu suunnitel-
mavuotena etupäässä metsäisille alueille ja taajamarakenteen sisällä oleville kaavoittamat-
tomille alueille. Pitemmän tähtäimen maankäytön kehittämisen pohjaksi laadittavana olevat 
keskustaajaman osayleiskaavat saatetaan kokonaisuudessaan valmiiksi. Kaupungin maan-
käytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivistäminen ja viihtyisyyden paranta-
minen kaupunkikeskustan alueella. Tämä edellyttää yleensä asemakaavojen uudistamista, 
joita on saatu valmiiksi jo muutaman kohteen osalta. Raakamaa-alueiden lisähankintojen 
myötä jatketaan tuotanto- ja logistiikka-alueiden maankäytön kehittämissuunnittelua asema-
kaavoituksella Jouttirinteen ja Jouttikallion suunnalla. Jouttikallion asemakaavahanke 
odottaa liikenteellisiä ratkaisuja. Näitä suunnitellaan parasta aikaa Ely-keskuksen toimesta 
Vt 19 II-vaiheen suunnittelutyössä.   

 
Tavoitteet   

Tavoite 
Tehdyt toimenpiteet tavoitteen saavut-
tamiseksi 

Toteutuma 

Riittävä raakamaan hankinta 
ja tonttitarjonta 

Raakamaata oli tarkoitus hankkia 30 ha  
keskeisiltä kasvualueilta. 
.. 
Asemakaavat: Ritapuisto, Marielundin 
ranta, Peikkopuro, Ilkanpellon 
asemakaava, muita erillisiä 
asemakaavoja kaupungin alueella. 

6 ha 
 
 
 
135 uutta tonttia 

Keskustaajaman III osayleis-
kaavan saattaminen valmiiksi 

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

Kesken 
 
 
Luonnosvaihe 

Kaupunkikeskustan ja palve-
lualueiden asemakaavojen 
kehittäminen 

Vanha Paukku II 
Keskustan kortteli 

Ehdotusvaihe 
Suunnittelussa 

Elinkeinotoimintojen edistä-
minen uusilla 
asemakaavahankkeilla 

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

Luonnos- 
vaiheessa 
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Tunnusluvut 
 
 TP17 TP18 TP19 TP20 TOT21 
Maanhankinta, ha 90 59 33 56 6 
Maanhankinta 1000 € 577 760 698 760 94 
Asemakaavaa ha 
(uudet + muutokset) 

25 51 8 9 108 

Tonttien rekisteröinti, kpl 55 21 40 35 62 
AO-tonttien luovutus, kpl 9 12 10 27 10 
Muiden tonttien luovutus, kpl 4 8 3 5 7 
Tonttien myyntitulot 1000 € 941 463 849 520 372 

 
 
Kunnallistekniset palvelut 
 
Liikenneväylät 

 
Palvelukuvaus  
 

Liikenneväyliin kuuluvat kadut, katuviheralueet, kevyen liikenteen väylät ja muut kaupungin 
hallussa olevat liikenneväylät sekä niihin kuuluvat sillat, valaistukset, liikennemerkit ja -valot 
sekä muut ohjauslaitteet ja erityisrakenteet. Liikenneväylät ylläpidetään liikennöitävinä 
ympäri vuoden ja vuorokauden (24/365). 
 
Talvisaikaan kunnossapidon keskeisin tehtävä on liukkauden torjunta ja lumenauraus. 
Liukkauden torjuntaan käytetään hiekoitusta. Katuja ei suolata.  
Kaupunki omistaa ja ylläpitää katuvalaistusta kaduilla, yleisillä teillä (valtion omistamilla 
teillä) ja yksityisteillä. Valaistus pidetään kytkettynä 18.8. - 30.3. välisenä aikana ja keskus-
tan alueella valaistus pidetään kytkettynä 30.4. asti. Tästä koituu lisäkustannuksia noin 
10 000 €, mutta samalla turvallisuus lisääntyy ilta-aikaan. Yöllä valaistusta rajoitetaan 
ydinkeskustan muuntopiiriä lukuun ottamatta. Valaistuksen huolto hankitaan ulkoisena 
palveluna.  

 
Katuvalaistuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa korostuu liikenneturvallisuuden lisäämi-
nen. Alueena on kaupunkitaajama ja kyläalueet kattavasti. 
 
Yksityistiet muodostavat yksityisten tiekuntien ja tienhoitokuntien erikseen ylläpitämän 
yleistä tieverkkoa täydentävän itsenäisen tieverkoston. Yksityisteiden ylläpitoa avustetaan 
kaupungin varoin jatkossakin. 
 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen  
Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä 
rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita. Tieverkkoa kehitetään 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
 
Valaistus on pidetty kytkettynä 17.8. - 20.4. välisenä aikana. Tästä on koitunut lisäkustan-
nuksia noin 10 000 euroa, mutta samalla turvallisuus lisääntyy ilta-aikaan. Yöllä valaistusta 
on rajoitettu ydinkeskustan muuntopiiriä lukuun ottamatta. Valaistuksen huolto on hankittu 
ulkoisena palveluna. Uusien katuvalojen rakentamisen osalta on yksityisteille ja valtion pai-
kallisteille päivitetty pisteytystaulukko, joka on hyväksytty TL 14.12.2021 § 175. 
 
Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. 
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Tavoitteet   
 

Tavoite 
Tehdyt toimenpiteet tavoitteen saavut-
tamiseksi 

Toteutuma 

Kunnossapidon koh-
tuullinen taso 

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

Poikkeamat 2 kpl 
(max. 5 kpl/talvikun-
nossa-pitokausi) 

 Väylät ja viheralueet pidetään roskatto-
mina ja viihtyisinä. 

Poikkeamat 1 kpl 
(max 5 kpl/vuosi) 

 
Investointitavoitteet  
 

Tärkeimmät investoinnit Investointiohjelman muk. Toteutunut suunnitellusti 

 
Tunnusluvut 
 

 TP17 TP18 TP19 TP20 TOT21 

Liikennealueet (m2) 788.750 794.800 809.300 817.700 911.500**) 
Kevyenliikenteen väylät (m) 40.700 41.400 42.600 43.100 43.600 
Avustettavat yksityistiet (km) 335 334 334 383*) 388 
Katuvalokeskukset (kpl) 117 117 117 117 118 
Katuvalopisteet  4.830 4.880 5.004 5.057 5.092 

 *) Kasvu johtuu siitä, että MML on määrittänyt uudelleen yksityisteiden virallisen pituuden lakimuutoksen vaatiman jär-
jestäytymisen yhteydessä. 

**) Kaupungin hoitamat liikennealueet (kadut ja kävely-/pyörätiet) m²-määrä on tarkistettu 31.12.2021. 
 

 

Kunnallistekniset palvelut 
Vesihuolto 
 
Palvelukuvaus  
 

Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö kaupungin kirjanpidossa ja tuottaa palveluja erik-
seen määritellyn toiminta-alueen sisällä. Se huolehtii puhtaan talousveden jakelusta 
kiinteistöille ja kiinteistöjen talousjäteveden keräämisestä ja toimittamisesta jätevedenpuh-
distamolle. Jakeluverkosto, vesisäiliöt ja paineenkorotusasemat pidetään jatkuvassa 
toimintakunnossa (24/365). 
 
Vesihuoltolaitoksen talousvesi hankitaan Lappavesi Oy:ltä (kaupungin osakkuusyhtiö).  
Jätevesi toimitetaan Lapuan Jätevesi Oy:lle (kaupungin tytäryhtiö).  

 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen  
 

Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotusasemien, 
pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation osuutta lisätään.  
 
Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesihuollon 
laajentamista kyläalueille jatketaan kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion 2020 mu-
kaisesti. Toiminta-alueiden muuttamisesta on tehty valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 
joten tältä osin prosessi on kesken.  
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Kiviniemen pk-asemaa on saneerattu vastaamaan paremmin teollisuuden tarpeisiin.  
Ritamäellä on saneerattu valurauta ja asbestisementtiputkia muoviin Rajalanpolulla, Leppä-
mäentiellä ja Palmuntiellä sekä Vt16-Voitilantie välillä yhteensä 1150 m. 
 
Supistetuilla jäteveden toiminta-alueilla liittymissopimuksen tehneillä oli mahdollisuus pur-
kaa sopimuksen. Sopimuksia purettiin 14 kpl. 
 
Vesihuoltolaitos on kaupungin kirjanpidossa erillinen taseyksikkö. Taloudelliset tavoitteet on 
saavutettu. Vesihuolto rahoitetaan asiakkailta perittävillä liittymis-, liitostyö-, perus- ja käyt-
tömaksuilla. Maksut on peritty taksojen mukaisesti.  

 
Vesihuoltolaitos  
   Talousarvio   Toteutuma  
 Menot  2.234.752 €  2.224.844,17 € 
 Tulot  3.745.300 €   3.514.513,84 € 
 Toimintakate  1.376.154 €  1.289.669,67 € 

 
Vuoden 2021 liikevaihto oli 3.445 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä oli 0,632 milj. euroa.  
Vesihuoltolaitoksen kassavarat olivat 31.12.2021 5,2 milj. euroa. Kassavarat lisääntyivät 
365.229 euroa. Vuoden 2021 vesihuoltolaitoksen investoinnit olivat 1,204 milj. euroa.  
Vesihuoltolaitoksen tase oli vuoden 2021 lopussa 18,627 milj. euroa. 
 

Tavoitteet   
 

 Tavoite 
Tehdyt toimenpiteet tavoitteen 
saavuttamiseksi 

Toteutuma 

Vesihuoltoverkosto jatku-
vassa toimintakunnossa 

Käyttökatkosten pituus enintään 6 
tuntia kerrallaan 

Yli 6 h käyttökat-
koksia 0 kpl 

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

Vesi: 5,7 % 
Jätevesi: 398.527 
m3/v 

 
Tunnusluvut 
 

Puhdas vesi TP17 TP18 TP19 TP20 TOT21 
Vesijohtoverkosto (km) 191 193 262 266 268 
Liittymien lukumäärä (kpl) 3.274 3.590 3.612 3.629 3.659 
Vuotovesi (%) 7,2 9,0 6,9 4,9 5,7 
Liittymismaksu (€/m³) 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 
Kulutusmaksu (€/m³) 1,33 1,36 1,36 1,36 1,36 

 
Jätevesi TP17 TP18 TP19 TP20 TOT21 
Jätevesiverkosto (km) 256 282 284 290 300 
Liittymien lukumäärä (kpl) 3.606 3.673 3.709 3.723 3.763 
Vuotovesi (%) 42,2 31,3 35,0 40,8 36,7 
Liittymismaksu norm. 
/haja  

3.050/ 
4.350 

3.050/ 
4.350 

3.050/ 
4.350 

3.050/ 
4.350 

3.050/ 
4.350 

Kulutusmaksu (€/m³) 2,73 2,76 2,71 2,65 2,65 
 Em. hinnat eivät sisällä arvonlisäveron osuutta. 
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Kunnallistekniset palvelut 
Jätehuolto  
 
Palvelukuvaus  
 

Kiinteistöjen jätteiden keräilyn järjestämisvastuu on kunnilla. Etelä-Pohjanmaan alueella 
jätehuollon viranomaistehtävät on keskitetty kuntien yhteisestä sopimuksesta Ilmajoen 
kunnan jätelautakunnalle, jossa on alueen kuntien edustajia jäseninä. Käytännön toteutuk-
sessa alueen kunnat ovat yhdistäneet voimavaransa perustamalla Lakeuden Etappi Oy:n, 
joka kuntien puolesta huolehtii jätteiden keräilystä, keräilyn kilpailuttamisesta ja käsittelystä 
(ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus). Lapuan kaupunki huolehtii vanhan käytöstä poiste-
tun kaatopaikan jälkihoidosta.  
 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen  
Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. 

 
 
Kunnallistekniset palvelut 
Viheraluepalvelut  
 
Palvelukuvaus  
 

Viheralueet, leikkipuistot, katuviheralueet, kaupungin kiinteistöjen pihat ja leikkipaikat, kau-
pungin omistamat vesistöalueet sekä eräät erityisalueet suunnitellaan, rakennetaan ja 
ylläpidetään viherlaitoksen toimesta. 1.9.2020 lähtien liikuntatoimi on tilannut ulkoliikunta-
paikkojen hoidon viheraluepalveluilta. Sen myötä ulkoliikuntapaikkojen hoitajat (3 vakituista 
henkilöä) sekä ulkoliikuntapaikkojen hoitokalusto ovat siirtyneet viheraluepalveluiden hallin-
taan 
Puistojen ja kiinteistöjen leikkipaikat ja liikuntapaikat hoidetaan EU-lainsäädännön asetta-
man standardin mukaisesti, noudattaen siinä tarkoin määriteltyjä turvallisuusnormeja.  
Erityisalueita, kuten veneiden, asuntovaunujen ja sokkelittomien loma-asuntojen vuokra-
paikkoja, uimarantoja, jokirantalaitureita, matopesupaikkaa, ja puutarhapalstoja hoidetaan 
kullekin kohteelle annetun hoitoluokituksen tai kohteen ominaistarpeen mukaan.  
 
Jokilaakson matkailupuutarha on erityiskohde, joka on merkittävä osa kaupungin palvelura-
kennetta sekä yksi kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaja. Matkailupuutarhaa hoidetaan 
A1 tasoisesti. 

 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen  
 

Viherlaitoksen kunnossapidon työmaatukikohta on vanhan emäntäkoulun tiloissa, koneiden 
pesu ja säilytys on vanhan keskusvaraston peltihallissa ja karhutallissa (P13) ja huolto  
Honkimetsäntiellä kaupungin keskusvarastolla. Viherrakentamisen henkilöstön sosiaalitilat 
ovat vanhan emäntäkoulun tiloissa ja varastotilat ovat vanhan keskusvaraston peltihallissa 
sekä Honkimetsän varikolla. P13 varastorakennuksen tuleva purku aiheuttaa välittömän  
varastotilojen ja koneiden pesutilan tarpeen.  
 
Henkilöstön palkkaamisen osalta jatketaan 2020 vuoden mukaisia linjauksia. Useiden lähi-
vuosina rakennettujen katuviheralueiden sekä puistoalueiden rakentamisen myötä hoidet-
tavat alueet ovat lisääntyneet useita hehtaareja. Tämä aiheuttaa painetta henkilöstön lisää-
miseen ja tulisi huomioida talousarviossa lisääntyneinä palkkamenoina ja konekustan-
nuksina. Koneiden käyttöä hoidon välineinä pyritään lisäämään. Uusien puistojen rakenta-
mista tehdään harkiten ja keskitytään vanhojen puistojen kunnostukseen. Kunnostamisella 
pyritään yksinkertaistamaan alueiden hoitoa ja valaistuksen uudistamisella saamaan aikaan 
energian säästöä.  
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Asukkaille tuodaan tietoa kaupungin viheralueiden hoidosta ja rakentamisesta sekä niiden 
saavutettavuudesta internet ja facebook-sivujen kautta. Jokilaakson matkailullista imagoa 
pyritään edelleen kohottamaan. 

 
Tavoitteet     

Tavoite 
Tehdyt toimenpiteet tavoitteen saa-
vuttamiseksi 

Toteutuma 

Viheralueiden hyvä hoi-
don taso 

Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella ta-
solla ja alueiden peruskunnostuksilla. 
Vahvistetun hoitokuokituksen mukainen 
hoito ja peruskunnostus 

0,52 €/m2 

Kaupunkilaisten osallista-
minen alueiden 
suunnitteluun 

Osallistamistilaisuuksien järjestäminen. 
Liuhtarin koulun oppilaiden ja opettajien 
ja Ritavuoren päiväkodin henkilökunnan 
osallistamistilaisuuksia järjestetty. 
Asukkaiden osallistaminen laidunnuk-
sen toteuttamiseen 

4 

Toiminnan tehostaminen Pysyvien, riittävän kokoisten ja sijainnil-
taan sopivien toimitilojen löytäminen. 

Toimitiloja ei ole  
järjestynyt. 

 
 
Tunnusluvut 

 TP17 TP18 *) TP19 TP20 TOT21 

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

66 
(103) 

60 
(103)  

60 
(105) 

62 
(106) 

63 
(120) 

Muut yleiset alueet, ha 31 25 23 30 30 
Rakennetut katuviheralueet ha 41 42 42 50 59 
Piha-alueet, ha 59 30 32 36 36 
Puistometsät, ha 51 57 58 59 70 
Kiinteistöjen leikkikentät, kpl 32 31 32 34 34 
Puisto- ja uimarantaleikkikentät 32 33 35 36 38 
Jokilaakson matkailupuutarha ja 
kouluympäristö, ha 

2 2 2 2 2 

Rantalaiturit, kpl 15 15 15 14 15 
Näkö- ja lintutornit, kpl 3 3 3 3 3 
Puutarhapalstat, kpl 8 5 5 5 5 
Hirvijärven virkistysalue: 
asuntovaunupaikkoja kpl 
(venepaikkoja + laituripaikkoja kpl) 

31 
(82+12) 

31 
(82+12) 

31 
(75+12) 

31 
(75+12) 

31 
(75+12) 

Lapuanjoen venepaikkoja 8 - - - - 
Uimarannat, kpl 2(+2) 2 2 3 3 
Lapuanjoen suihkulähde, kpl - 1 1 1 1 
Skeittipaikka ha (kpl) 0,1 (1) 0,1  0,1 0,1 0,1 
Liikennepuisto ha (kpl) 0,7 (1) 0,7  0,7 0,7 0,7 (1) 

 *) ero edellisiin vuosiin verrattuna johtuu muutoksista hoitolukituksessa  
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Rakentamis- ja tilapalvelut  
 
Palvelukuvaus  
 

Toimitilat, muut rakennetut tilat ja piha-alueet 
Kaupungilla on toimitiloja rakennus- ja tilapalvelun kiinteistönhoidossa palvelukeskuksittain 
seuraavasti pääryhmittäin jaoteltuna: 2 hallintorakennusta, 8 perusturvan rakennusta, 17 
koulurakennusta, 7 päiväkotirakennusta, 6 liikuntapaikkarakennusta, 9 kulttuurirakennusta, 
2 elinkeino/yritystoiminnan rakennusta, 7 teknisen toimen rakennusta sekä 2 palo- ja pelas-
tustoimen rakennusta. Liuhtarin moduulikoulujen vuokrasopimus on irtisanottiin päättymään 
helmikuun 2021 loppuun. Erilliset toimitila-, teollisuus- ja liikekiinteistöt myytiin Lapuan Kehi-
tys Oy:lle. 
 
Kiinteistöjen hoitoon kuuluu kiinteistönhuolto LVIA-laitteistoineen, rakennusautomaatio, por-
rasedustojen hoito, normaali jätehuolto ja kunnossapitoon liittyvät korjaukset. Piha-alueiden 
hoito on siirretty vuoden 2021 alusta kaupungin viheraluepalveluille. Energialähteinä 
kiinteistöissä käytetään aurinko-, maa-, alue- ja kaukolämpöä sekä vähäisessä määrin öljyä 
ja sähköä. Lapuan energian huolehtiman alue- ja kaukolämmön energialähteistä kotimais-
ten biopolttoaineiden osuus lähentelee 100 %. Kiinteistöjen energiat on kilpailutettu sähkön 
ja öljyn osalta. Tilat ylläpidetään jatkuvassa toimintakunnossa (24/365). Rakennus- ja 
tilapalvelu huolehtii kiinteistön omistajan velvoitteista ja siitä näkökulmasta arvioi ylläpidon 
tasoa sekä kunnossapidon ja peruskorjausten tarvetta.  
Kukin palvelukeskus on omien toimitilojensa haltija maksamalla tiloistaan sisäistä vuokraa. 
Haltija on oikeutettu luovuttamaan tiloja tilapäisesti kolmannen osapuolen muuhunkin kuin 
oman toimialansa mukaiseen käyttöön ja kantamaan käytöstä vuokraa tai käyttökorvausta 
(esim. iltakäytöt).  
 
Irtaimiston hankinta ja huolto sekä siirrot kuuluvat kunkin palvelukeskuksen omaan 
toimintaan. Niihin voidaan antaa kuitenkin apua Rakennus- ja tilapalvelun asiantuntemuk-
sen ja resurssien puitteissa.  
 
Palvelukeskusten käyttöön on vuokrattuna yksittäisiä huoneistoja esim. kiinteistöyhtiöiltä. 
Kukin palvelukeskus huolehtii näiden tilojen kuluista. Teollisuus- ja yritystilat sekä 
elinkeinon harjoittamiseen tarkoitetut tilat on vuokrattu yrityksille Yrityskeskuksen toimesta.  
Rakennusten ikääntyessä ylläpidon kustannukset kasvavat, kun kunnossapitotarve lisään-
tyy. Lykkääntyvät peruskorjaukset ja kunnossapitoresurssien niukkuus pahentavat tätä 
ongelmaa ja synnyttävät kiinteistömassaan enentyvästi kasvavaa huolto- ja energiaku-
lua; ”kestävyysvajetta”. Käyttökulujen lisääntyessä elinkaaren arvioinnilla on olennainen 
merkitys järkevän kiinteistönpidon kannalta. Tekninen kunnossapitotarve arvioidaan keski-
tetysti teknisen keskuksen toimesta.  
 
Rakennuttamisesta ja rakentamisen ohjauksesta vastaa rakennus- ja tilapalvelu. 
Rakennushanke käynnistyy tarveselvitysvaiheesta, jolloin arvioidaan hankkeen tarvetta, 
edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Tarveselvityksen jälkeen tehdään hankesuunnittelupäätös.  
Hankesuunnitteluvaiheessa arvioidaan tarkasti hankkeen toteuttamistarpeet, mahdollisuu-
det ja toteuttamistapojen vaihtoehdot sekä niiden kustannukset. Tarvittaessa tilataan 
ulkopuolisten asiantuntijoiden tekeminä kuntoarviot ja kuntotutkimukset peruskorjaustar-
peen laajuuden ja aikataulun selvittämiseksi. 
Tarve- ja hankesuunnittelun tehdään tiiviissä yhteistyössä asianomaisen hallintokunnan 
kanssa. Isommat peruskorjaus ja uudisrakennustarpeet esitetään investointiohjelmaan val-
tuuston hyväksyttäväksi ja sen mukaisesti toteutettaviksi. 
 
Hankkeelle valitaan toteutustapa ja teetetään sen mukaiset suunnitelmat ja kilpailutusasia-
kirjat. Hyväksyttyjen suunnitelmien ja urakka-asiakirjojen jälkeen käynnistetään 
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rakentamisprosessi, johon sisältyy urakkatarjousten pyytäminen, tarjousten käsittely,  
urakoitsijoiden valinta, sekä itse rakentaminen.  
 
Asunnot, julkinen asuntorahoitus sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt 
Kaupungin suoraan omistamat aravavuokra-asunnot (Sahankartano; 18 asuntoa ja 
Teorantie 3; 28 asuntoa) on myyty Kotiasunnot Oy:lle. Kunnan vastuulla on kuitenkin edel-
leen asukasvalintojen hyväksyminen valtion lainoittamiin vuokra-asuntoihin.  
 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen  
Tilojen tehokas käyttö on keskeisessä asemassa toimitilojen kokonaiskustannusten mini-
moinnissa. Rakennuksista, jotka eivät tue kaupungin strategiaa luovutaan.  
Kiinteistöjen hoitoa ohjataan sähköisen huolto-ohjelman kautta. Laatua ja osaamista kehit-
tämällä voidaan varmistaa nykyisten ja uusien rakennettavien kiinteistöjen arvon 
säilyminen.  
 
Toiminnan kehittämistä ja taloudellisuuden parantamista palvelee kaupungin allekirjoittama 
energiatehokkuussopimus. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on, että päätöksente-
ossa ja hankinnoissa otetaan huomioon energiatehokkuus. 
 
Hankinnat ja huoltosopimukset kilpailutetaan huomioiden kokonaisedullisuus. 

 
Tavoitteet   
 

Tavoite 
Tehdyt toimenpiteet tavoit-
teen saavuttamiseksi 

Toteutuma 

Kiinteistöjen edulliset 
käyttökustannukset 

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

Toteutuneiden kustannusten suh-
teessa tavoitteeseen saavutettiin 
3 % alitus. 

Investointiohjelman 
mukaisten investoin-
tien toteutuminen 

Tarveselvitys ja hankesuun-
nittelu tehdään niin hyvin, että 
suunnitellut investoinnit ovat 
toteutettavissa talonrakenta-
misen investointiohjelman 
määrärahoilla 

Investointikohteet toteutettiin kahta 
pientä kohdetta lukuunottamatta. 
Sosiaalikeskuksen laajennusta ja 
Tiistenjoen neuvolarakennusta ei ol-
lut tarpeen toteuttaa. 
Talonrakentamisen investointiohjel-
maan myönnetyt määrärahat 
riittivät. Määrärahoista jäi noin 40 % 
käyttämättä pääasiassa  
Ritavuoren päiväkodin rakentami-
sen aloituksen siirtymisen vuoksi. 

 
Tunnusluvut  
 

    
    
     (ilman siivousta) 

TP17 TP18 TP19 TP20 TOT21 

Käyttökustannukset yhteensä 
(/€/m2/kk)  

2,6 2,8 2,8 2,85 2,95 

Talonrakennusinvestoinnit, milj.€ 3,0 8,4 13,5 8,5 *) 1,7 

*menot: 9,3 milj.€, tulot 0,8 milj.€ (myynnit Lapuan Kotiasunnot Oy:lle ja Lapuan Kehitys 
Oy:lle) 

 

 



Lapuan kaupunki Tilinpäätös 2021 120                    
 

Pelastuspalvelut varautuminen ja väestönsuojelu 
 
Palvelukuvaus  
Pelastuslaitos 

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

Varautuminen ja väestönsuojelu 
Kukin palvelukeskus vastaa omasta varautumisestaan erityistilanteiden ja poikkeusolojen 
varalle. Tekninen keskus koordinoi Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen ja kaupungin 
yhteistyötä. 
 

Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen  
Tiukan talouden ylläpitäminen.  

 
Tunnusluvut 
 

 TP17 TP18 TP19 TP20 TOT21 

Aluepelastuslaitos,  
Lapuan maksuosuus, € 

 
1.195.867 

 

 
1.291.147 

 

 
1.319.225  

 
1.407.354 

 

 
1.346.632 

 
 
Ruoka- ja puhtauspalvelut  
 
Palvelukuvaus 
 

Ruokapalvelut vastaavat kaupungin yksiköiden ruokapalveluista sekä tuottavat ateriapalve-
luja myös kotipalvelun asiakkaille. Tuotanto koostuu kahdesta keskuskeittiöstä, kuudesta 
valmistuskeittiöstä sekä jakelukeittiöstä. Ruokapalvelut tarjoavat myös ravitsemuskasva-
tusta ja -ohjausta asiakasryhmille. 
Puhtauspalvelut vastaavat kaupungin omien toimintojen käytössä olevien yksiköiden puh-
taanapitopalveluista. Palvelua tuotetaan lähes 50 kiinteistössä, joiden pinta-ala on noin 
68 000 m2. 

 
Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen  
 

Ruokapalvelujen suunnittelussa seurataan alan kehitystä, otetaan käyttöön uusia ruoan val-
mistuksen tuotantotapoja (kylmä- ja komponenttivalmistus). Uusien tuotantomenetelmien 
käyttöönoton myötä tavoitteena on tehostaa logistiikkaa ja luoda mielikuva paikan päällä 
valmistetusta ruuasta. Ruokapalvelut on osatoteuttajana ruokahävikin vähentäminen Was-
teless-hankkeessa. 
 
Ruokapalvelujen osalta tuotantoa on selkeytetty keskuskeittiöiden osalta siten, että jatkossa 
Hopearinteen keittiö keskittyy ikäihmisten ja perusturvan ateriapalvelutuotantoon ja Rita-
vuorella sijaitseva Liuhtarin keskuskeittiö keskittyy koulujen ja varhaiskasvatuksen 
ateriapalvelutuotantoon. Jatkossa ruokalistasuunnittelussa otetaan entistä paremmin huo-
mioon asiakasryhmäkohtaiset erityistarpeet, ravitsemuksellisten kriteerien lisäksi.  
 
Siivouspalvelut tuotetaan siivottavan kohteen työtuntimäärän sekä työn sisältöön ja kohteen 
erityisvaatimuksiin perustuvan siivousmitoituslaskennan pohjalta. Siivottaviin kohteisiin pyri-
tään löytämään kustannustehokas toiminta- ja tuotantomalli yhteistyössä palvelujen 
käyttäjäryhmien kanssa. Siivouspalveluissa toiminta/toiminnallisuus, kustannustehokkuus ja 
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työhyvinvointi paranee, kun kiinteistöihin saadaan toimivat siivoustilat, konekantaa voidaan 
lisätä/uusia vastaamaan nykyisiä siivouksen tarpeita ja mahdollistamaan puhtaustason säi-
lyminen. 
 
Ruoka- ja puhtauspalvelujen henkilöstöresursseja käytetään tehokkaasti ja joustavasti hyö-
dyntäen henkilöstön osaaminen, siirtomahdollisuudet kohteiden välillä mm. sijaisuuksissa ja 
eläköitymisen yhteydessä.  
 

Tavoitteet    
 

Tavoite 
Tehdyt toimenpiteet tavoit-
teen saavuttamiseksi 

Toteutuma 

Ruokahävikin vähentäminen, 
tuotanto ja lautasjäte 

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

Kokonaishävikki 
väheni tutkimus-
kohteen (yläkoulu) 
osalta 44 %, kaikki 
linjasto hävikkiä 

Ruokapalvelutuotannon te-
hostaminen 

Prosessien selkeyttäminen Annoshinta / asia-
kas,  
suoriteperusteinen 

Ajan tasalla oleva kunnan 
vastuulla olevan ruokapalve-
lun jatkuvuussuunnitelma 

Jatkuvuussuunnitelman päivitys Suunnitelman päivi-
tystyötä tehty, 
jatkuu. 

Erilliset ruokalistat: koulut ja 
varhaiskasvatus sekä ikäih-
miset ja perusturvan 
asiakkaat  

Ruokalistasuunnittelu 
 
Koko ravintopäivän ateriat –  
ravitsemussuunnittelu 

Asiakastyytyväi-
syys -kyselyjä 
toteutettu, resto-
nomi-opiskelijan 
tekemä ruokalistan 
sisällön ravitse-
musanalyysi 
toteutettu.   

Ritavuori ja Liuhtari, lasken-
nallinen työaika/neliö – 
tarvittava työaika/neliö 
 
Muut siivouskohteet – työ-
ajan oikea mitoitus ja työn 
toteutus 

Siivouksen työmäärien laskenta 
ja työsuunnitelmien laatiminen / 
käyttöönoton jälkeinen seuranta 
ja korjaavat toimenpiteet  
 
Mitoitus ja työsuunnitelmien päi-
vittäminen 
  

Siivous toteutetaan 
työmäärälasken-
taan -perustuen, 
teho / neliö mitta-
rina. 
 
Liuhtarin osalta tul-
laan tarvitsemaan 
uusi laskenta - to-
teutunut 
kalusteaste / toi-
minta ei vastaa 
alkutietoja.  
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Tunnusluvut 
 

 
 TP18 TP19 TP20 TP21 

Hopearinteen keittiön kaikki 
suoritemäärät (aamupalasta 
iltapalaan) 

367 593 362 22 327 756 292 794 

- keittiön pelkkien lounaiden 
suoritemäärät 

174 143 130 36 114 990 86 060 

- keittiön tuottamat lounasan-
nokset/ arkipäivänä 

523 480 370 320 

Kissankellon päiväkodin keit-
tiön kaikki suoritemäärät 

62 440 60 649 45 185 46 432 

- keittiön tuottamat annokset/  
  arkipäivä 

150 140 120 115 

Liuhtarin keskuskeittiö,  
annosmäärä/vuosi 

306 219 299 04 260 740 351 939 

-pelkät lounaat 262 065 256 500 244 731 279 500 

- annokset/toiminta-
päivä  (220 pv/vuosi) 

1 531 721 1 408 1600 

Muut koulujen keittiöt, 
annosmäärä/vuosi 

166 723 136 823 104 068 128 730 

- annokset/toimintapäivä 
 (190 pv/v) 

877 721 707 678 

Puhtaana pidettävä pinta-ala 64 940  64 941 65 072 65 072,  
tarkistus-
laskenta 

tulossa 
Siivottavia kiinteistöjä 48 48 48 48 
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7.1.7 Ympäristölautakunta 
 
 

 
 
 

Ympäristölautakunta 
 

Ympäristölautakunnan jäsenet 31.7.2021 asti ovat olleet: Juha Kattelus (pj), Sirpa Vieri (vpj), 
Kari Hakomäki, Juha-Matti Näykki, Jaana Tuuri, Anja Knuuttila, Arto Ylitalo, Pirjo Tanninen 
ja Alpo Kankaanpää, Sini Syrjälä (kaupunginhallituksen edustaja) 

Ympäristölautakunnan jäsenet 1.8.2021 alkaen ovat Juha Kattelus (pj), Markku Keskikallio 
(vpj), Esko Yli-Karhu, Juha-Matti Näykki, Minna Kangasluoma, Kati Lahnalampi, Ulla Tiitu, 
Arto Ylitalo, Sini Syrjälä, Pekka Hella (kaupunginhallituksen edustaja).  

Ympäristölautakunta on vuonna 2021 kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 134 pykälää. 

Tilivelvolliset viranhaltijat: johtava rakennustarkastaja Antti Pihlaja ja ympäristöinsinööri 
Mirva Korpi. 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen 

Sisäisen valvonnan tarkastus on tehty eikä tarkastuksessa havaittu sisäisiä riskejä. 

 
Rakennusvalvonta 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2021 
 

Käytettävissä olevat henkilöresurssit keskitetään rakennusvalvonnan näkökulmasta tär-
keimpiin tehtäviin, kuten rakentamista koskevaan luvittamiseen sekä rakennustyön 
valvontaan.  
 
Asiakaspalvelun kehittäminen 
Rakennusvalvonnan tavoitteena on ollut laadukas asiakaspalvelu ja asiakaspalvelua kehit-
täminen vuoden 2021 aikana. Rakennusvalvonnassa panostetaan ohjaukseen ja 
neuvontaan. Rakennusvalvonnassa on toteutettu asiakaspalvelukysely joulukuussa 2021, 

Ympäristölautakunta
Käyttötalouden toteutuminen
Sitovuustaso toimielin
Sisältää sisäiset ja ulkoiset erät

Tilinpäätös Alkuperäinen Talousarvio Muutettu Toteutuma
2020 talousarvio muutos talousarvio 2021 Poikkeama Käyttö %

Myyntituotot 606                                           1 811
Maksutuotot 116 660 116 095               116 095 144 052 27 957 124,1 %
Tuet Ja Avustukset                                                           12 389
Toimintatuotot 117 266 116 095               116 095 158 252 42 157 136,3 %

Valmistus Omaan Käyttöön 5 810                                           5 871
                                                                          

Henkilöstökulut -230 362 -260 847 -1 900 -262 747 -268 152 -5 405 102,1 %
Palvelujen Ostot -50 069 -56 155               -56 155 -44 479 11 676 79,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 422 -5 485               -5 485 -2 242 3 243 40,9 %
Vuokrat -23 346               -23 350 -23 350 -23 346 4 100,0 %
Muut Toimintakulut -4 244 -5 425               -5 425 -5 734 -309 105,7 %
Toimintakulut -309 443 -327 912 -25 250 -353 162 -343 953 9 209 97,4 %

Toimintakate -186 367 -211 817 -25 250 -237 067 -179 830 57 237 75,9 %
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jonka perusteella voidaan todeta, että lupa-asioiden hoitaminen ja asiakaspalvelu on erittäin 
hyvällä tasolla.  
 
Vuonna 2021 on ollut tavoitteena lisätä tiedottamista rakennusjärjestyksestä ja rakennus-
valvonnan ajankohtaisista asioista. Rakennusvalvonnan ajankohtaisista asioista on 
tiedotettu sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on ollut eri toimenpiteitä 
varten laaditut erilliset rakennustapaohjeet, joilla pyritään saamaan tietoisuutta suunnitteli-
joille, vastaaville työnjohtajille ja rakentajille. Rakennustapaohjeita on julkaistu 
rakennusvalvonnan verkkosivuilla. 
 
Sähköisen lupakäsittelyn tehostaminen 
 
Tavoitteena on ollut, että rakennusvalvonta siirtyy täysin sähköiseen lupakäsittelyyn ja osit-
tain sähköiseen valvontaan. Uusien hankkeiden osalta lupakäsittely hoidetaan täysin 
sähköisesti. Katselmukset suoritetaan pääsääntöisesti paikan päällä, mutta aloituskokouk-
set voidaan tarvittaessa järjestää sähköisesti. Asiakkaille tarjotaan edelleen myös 
mahdollisuus paperisten lupahakemusten toimittamiseen. Näissä tilanteissa rakennusval-
vonta laittaa hakemukset sähköiseen järjestelmään ja palvelu on muutettu maksulliseksi 
vuoden 2021 aikana.  
 
Valvonnan tehostaminen 
Tavoitteena on ollut kiinnittää huomiota valvonnassa katselmuksien tilaamiseen oikea-aikai-
sesti. Lisäksi valvontaa määräaikojen osalta suoritetaan kehotuksilla vuoden alussa. 
Tavoitteen mukaiset kehotukset on lähetetty 2 kertaa vuodessa.  
Vaikutetaan rakennusten ja rakennetun ympäristön kunnossapitoon kevätkatselmuksilla. 
Ympäristölautakunta toteutti katselmuksen syyskatselmuksena. Kunnostettavia kohteita on 
hoidettu rakennusvalvonnassa tavoitteiden mukaisesti. 
 
Yhteistyö ja osaamisen kehittäminen 
Rakennustarkastajat osallistuvat rakennusvalvontojen valtakunnalliseen täydennyskoulu-
tukseen, jonka yhteydessä toteutetaan alueellista yhteistyötä ja parannetaan henkilöstön 
osaamista kaupungin strategian mukaisesti. Koulutukseen on osallistuttu ja koulutus on 
päättynyt vuonna 2021.  
Tavoitteena on ollut, että rakennusvalvonta lisää yhteistyötä kaavoituksen osalta ja pyrkii 
osallistumaan kaupunkisuunnitteluun aikaisemmassa vaiheessa. Rakennusvalvonta on an-
tanut luonnos- ja ehdotusvaiheen kaavalausunnot.   
 

Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma 
2021 

MRL:n mukainen 
luvitus 

MRL:n mukaisten lupien 
myöntäminen. 

Lupamäärä ja lauta-
kunnassa käsiteltävien 
muiden rakennus-
valvonta-asioiden 
määrä 

             
340 

Rakennuslupien 
käsittelyaikojen te-
hostaminen 

Ohjeistetaan hakijoita 
jättämään tarvittavat 
dokumentit ja käsitellään luvat 
nopeasti 

Selvitetään rakennuslu-
pien käsittelyaikojen 
seurantamahdollisuus 

Toteutunut 

Asiakaspalvelun 
kehittäminen sekä 

Suoritetaan asiakastyyty-
väisyyskysely 

Asiakastyytyväisyys on 
hyvää tasoa. 

Toteutunut 
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ohjauksen ja 
neuvonnan 
tehostaminen 

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

Tiedotusten (2+12) 
määrä 

Sähköisen lupa-
käsittelyn 
tehostaminen 

Hakija jättää lupahake-muksen 
sähköisesti 

Hakemukset jätetään 
100 % sähköisesti 

Toteutunut 

Valvonnan 
tehostaminen 

Ohjeistetaan vastaavia 
työnjohtajia tilaamaan 
katselmukset ajallaan. 

Järjestetään kevätkatselmus ja 
muita tarkastuksia 
kunnostettaviin kohteisiin.  

 
Katselmusten määrä 
 
 
Kehotusten määrä 
 

 
815 
 
 
 56 

 
Tunnusluvut 

 
 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tot 2021 

Rakennusvalvonta-asioiden käsittely 
ympäristölautakunnassa 

30 30 38 57 

Myönnetyt luvat 296 248 274 283 

Rakennusluvan käsittelyaika (uusi)   39 pv 36 pv 

Valmistuneet rakennukset 181 168 115 165 

Valmistuneet asuinhuoneistot 20 91 41 50 

Katselmukset 1000 900 900 815 

Rakennuksen ja rakennetun ympäristön 
kunnossapitoa koskevat kehotukset 

 25 80            56 

 
 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 

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

 
2. Ympäristönsuojelu 
 
Talousarviovuosi 2021 
 

Ympäristönsuojelun tärkein tehtävä on käsitellä ripeästi lupahakemukset ja ilmoitukset sekä 
antaa lausunnot, jotta viranomaiskäsittelyn johdosta asiakkaiden hankkeet eivät 
tarpeettomasti viivästyisi.  
 
Kiinteistöjen jäteveden käsittelyn valvonta 
 
Kiinteistöjen liittyminen jätevesiverkostoon on hidasta ja edellyttää joidenkin kiinteistöjen 
osalta vuosien viranomaiskäsittelyä. Valvonta on kokonaan aloittamatta Hellanmaan ja 
Ämmälänmäen osalta. Myös vanhoilla alueilla on edelleen keskeneräisiä asioita. Myös 
kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien käsittely on kesken. Asioiden käsit-
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telyyn liittyy usein hallintopakko-asioista johtuen määräaikoja, joilla on vanhentumisaika. 
Tämän johdosta kiinteistöjen jäteveden käsittelyn valvontaa tulee edelleen priorisoida. 
 
Vuonna 2021 on keskitytty hoitamaan ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta- ohjelman 
mukaisesti niitä kohteita, joissa jätevesiverkostoon liittymistä koskeva asia on ollut kesken-
eräinen. Suurin osa vanhoista kohteista on liittynyt viemäri-verkostoon vuoden 2021 aikana. 
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien osalta vuonna 2021 on tehty 
kiinteistökohtaisia tarkastuksia ja selvitetty kiinteistöjen velvoitteita.   
 
Valvonnan tehostaminen 
 
Ympäristönsuojelulainsäädäntö edellyttää viranomaisen säännöllistä valvontaa valvonta-
ohjelman mukaisesti. Henkilöstövajetta pyritään ratkaisemaan lisäresursseilla. Säännöllinen 
valvonta tuo myös valvonnan maksullisuudesta johtuen tuloja. Säännöllisen valvonnan 
lisäksi viranomaisella on valvontaa asiakasvalitusten johdosta ja viranomaisen omasta 
aloitteesta. Nämä valvonta-asiat tulee hoitaa joutuisasti.  
 
Vuonna 2021 ympäristönsuojelussa on ollut käytettävissä lisäresursseja yhdessä Kauhavan 
kaupungin kanssa ja valvonta on toteutettu valvontaohjelman mukaisesti.  
 
Ympäristönsuojelun kehittäminen  
 
Ympäristönsuojelun toimialaa kehitetään KESTÄVÄ-ilmastoyhteistyön kautta. Toiminta 
edellyttää Lapuan kaupungin aktiivista osallistumista ja koordinoinnista vastaa ympäristön-
suojelu. Vuoden 2021 aikana on laadittu uusi ilmastostrategia ja kestävän kehityksen 
ohjelma, jolla toteutetaan ilmastostrategian tavoitteita.  
 
Energiatiimeissä ylläpidetään ja tehostetaan yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa ja 
teknisen keskuksen sisällä. Ympäristönsuojelu tekee esityksiä em. tahoille kestävien 
toimintatapojen ja toimenpiteiden käyttöönottamiseksi. Kestävän kehityksen ohjelmaan on 
laadittu mittarit seurannan järjestämiseksi ja energiatiimien toimintaa on tehostettu perusta-
malla tiimien tilalle palveluskeskusten jäsenistä koostuva koordinaatioryhmä. Lisäksi kunta-
johtajista koostuva ilmastofoorumi jatkaa toimintaansa. Ympäristöinsinööri osallistuu 
ilmastoyhteis-työtoimintaan ja toiminnan kehittämiseen alueella. Vuonna 2021 ympäristö-
insinöörin työajasta noin 10 % tehtiin kestävä-hankkeelle. Lapuan kaupunki on sitoutunut 
energiantehokkuussopimukseen sopimuskaudelle 2017 - 2025.  
 
Ympäristönsuojelu osallistuu vesienhoidon edistämiseen Lapuanjoen neuvottelukunnan 
kautta. Lapuanjoki-työryhmässä valmistellaan neuvottelukunnan käsittelyyn menevät asiat. 
Alueellista yhteistyötä tehdään Etelä-Pohjanmaan ympäristönsuojeluviranhaltijoiden kanssa 
sekä Lakeuden Etappi Oy:n ja Lakeuden jätelautakunnan kanssa lainsäädännöllisissä 
asioissa. Vuonna 2021 ympäristön-suojelusta on osallistuttu tähän toimintaan. Lisäksi 
ympäristöinsinööri on osallistunut Lakeuden jätepoliittisen ohjelman ja Etelä-Pohjanmaan 
ilmasto- ja kierto-taloustiekartan valmisteluun.   
 
Suunnitelmavuodet 2022 - 2023 
 
Suunnitelmavuosien 2022 - 2023 palvelujen painopistealueita tarkastellaan vuosittain 
talousarvion käsittelyn yhteydessä ottaen huomioon vuodelle 2021 asetetut tavoitteet. 
Mikäli tavoitteet saadaan toteutettua suunnitelmavuosille 2022 - 2023 on mahdollista lisätä 
uusia tavoitteita. 
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Tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Mittari Tot 2021 

Ympäristöluvan 
käsittelyaika   

3 kk hakemuksen jättämisestä 
(nähtävillä 30 vrk) 

100 % käsitelty 3 
kk:n aikana 

Ei ole toteutunut 
kaikkien 
myönnettyjen 
lupien osalta 

Maa-
ainesluvan 
käsittelyaika 

3 kk hakemuksen jättämisestä 
(nähtävillä 30 vrk) 

100 % käsitelty 3 
kk:n aikana 

Toteutunut 

Kiinteistöjen 
jäteveden 
käsittelyn 
valvonta  

Kehotetaan kiinteistön 
omistajia täyttämään:  

1) vesihuoltolain mukaiset 
velvoitteet 

2) ympäristönsuojelulain 
mukaiset velvoitteet 

Valvontatoimenpiteet 
ovat vireillä kaikkien 
kohteiden osalta 

Vesihuoltolain 
mukainen 
valvonta  

käsitelty 
ymplassa ja 
tehty tarkas-
tuksia 

Valvonnan 
tehostaminen 

Laitosten valvonta 
valvontasuunnitelman ja -
ohjelman mukaisesti 

Muun valvonnan suorittaminen 

100 % valvontasuun-
nitelman mukaisista 
kohteista 

Muun valvonnan 
osalta valvonnan 
määrä 

Toteutunut 
muiden paitsi 
jätelain 100 §:n 
mukaisten 
kohteiden osalta 

 
 
 
Tunnusluvut 

 
 Tp 2017 Tp 2018 Tp 2019 Tp 2020 Tp 2021 

Ympäristönsuojeluasioiden 
käsittely ympäristölautakunnassa 

379 290 62 62 63 

Ympäristölupia koskevat 
päätökset 

9 7 10 9 8 

Maa-ainesluvat 1 1 0 1 3 

Lausunnot 14 18 9 12 7 

Muut viranhaltijapäätökset 203 63 20 84 37 

Valvontakohteiden lukumäärä    110  

Valvontaohjelman mukaisten 
kohteiden valvonta 

24 13 17 6 49 

Muu valvonta 55 27 46 34 6 
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7.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 
 

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 

(sisältää sisäiset ja ulkoiset erät) 

 

 
Verotulojen erittely  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma
talousarvio muutokset muutosten jälkeen 2021 Poikkeama Tot. %

Myyntituotot 5 414 556               5 414 556 5 094 584,20 -319 971,80 94,1 %
Maksutuotot 4 200 465               4 200 465 4 698 548,52 498 083,52 111,9 %
Tuet ja avustukset 1 480 293               1 480 293 2 932 997,27 1 452 704,27 198,1 %
Vuokratuotot 1 667 424 6 624 650 8 292 074 8 206 562,20 -85 511,80 99,0 %
Muut Toimintatuotot 215 500               215 500 300 498,28 84 998,28 139,4 %
Toimintatuotot 12 978 238 6 624 650 19 602 888 21 233 190,47 1 630 302,47 108,3 %

Valmistus omaan käyttöön 483 193               483 193 307 050,60 -176 142,40 63,5 %                                                          
Henkilöstökulut -46 519 709 -826 900 -47 346 609 -46 604 930,64 741 678,36 98,4 %
Palvelujen ostot -41 859 329 -262 000 -42 121 329 -43 201 625,51 -1 080 296,51 102,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 450 428 -265 000 -6 715 428 -6 728 827,65 -13 399,65 100,2 %
Avustukset -4 349 156 -343 000 -4 692 156 -4 112 457,19 579 698,81 87,6 %
Vuokrat -765 155 -12 583 300 -13 348 455 -13 321 335,17 27 119,83 99,8 %
Muut toimintakulut -309 482 -4 800 -314 282 -189 288,35 124 993,65 60,2 %
Toimintakulut -100 253 259 -14 285 000 -114 538 259 -114 158 464,51 379 794,49 99,7 %

Toimintakate -86 791 828 -7 660 350 -94 452 178 -92 618 223,44 1 833 954,56 98,1 %

Verotulot 51 018 000 1 894 000 52 912 000 53 484 818,33 572 818,33 101,1 %
Valtionosuudet 41 082 000               41 082 000 41 409 681,00 327 681,00 100,8 %

0,00
Korkotuotot 25 000 5 902 350 5 927 350 5 934 776,92 7 426,92 100,1 %
Muut rahoitustuotot 162 000 44 000 206 000 222 717,16 16 717,16 108,1 %
Korkokulut -500 000 60 000 -440 000 -352 601,44 87 398,56 80,1 %
Muut rahoituskulut -69 600 -17 000 -86 600 -109 982,99 -23 382,99 127,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut -382 600 5 989 350 5 606 750 5 694 909,65 88 159,65 101,6 %

Vuosikate 4 925 572 223 000 5 148 572 7 971 185,54 2 822 613,54 154,8 %
                                                          

Suunnitelmapoistot -6 500 000 -200 000 -6 700 000 -6 499 006,89 200 993,11 97,0 %
Poistot ja arvonalentumiset -6 500 000 -200 000 -6 700 000 -6 499 006,89 200 993,11 97,0 %

Tilikauden tulos -1 574 428 23 000 -1 551 428 1 472 178,65 3 023 606,65 -94,9 %

Tilikauden Yli/Alijäämä -1 574 428 23 000 -1 551 428 1 472 178,65 3 023 606,65 -94,9 %

Verotulojen  erittely
Alkuperäinen 
talousarvio 

Talousarvio
muutokset 

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen Toteutuma Poikkeama
Kunnan tulovero 45 301 000 1 199 000 46 500 000 46 831 554 331 554
Kiinteistövero 3 012 000 3 012 000 3 095 352 83 352
Osuus yhteisöveron tuotosta 2 705 000 695 000 3 400 000 3 557 912 157 912
Yhteensä 51 018 000 1 894 000 52 912 000 53 484 818 572 818



Lapuan kaupunki Tilinpäätös 2021 129                    
 

 
Kunnan tuloveron määräytymisen perusteet: 

Verovuosi  Tulovero % Verotettava tulo 
1000 € 

muutos 
% 

2011 19,50 189 535 5,0 
2012 20,00 194 678 2,7 
2013 20,00 203 312 4,4 
2014 21,00 205 889 1,3 
2015 21,00 206 714 0,4 
2016 21,00 206 095 -0,3 
2017 21,00 198 870 -3,5 
2018 21,50 204 392 2,8 
2019 21,50 209 299 2,4 
2020 21,50 212 453 1,5 

 

Kiinteistöveroprosentit ovat olleet vuonna 2021 seuraavat: 

Lain 11 § yleinen 1,05 % 
Lain 12 § vakituiset asuinrakennukset 0,45 % 
Lain 12 a § rakentamaton rakennuspaikka 4,00 % 
Lain 13 § muut asuinrakennukset 1,05 % 
Lain 13 a § yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % 
Lain 14 § voimalaitokset 3,10 % 
 

 

Valtionosuuksien erittely  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtionosuudet
Alkuperäinen 

talousarvio
Talousarvio
muutokset

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen Toteutuma Poikkeama
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 34 258 870
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -79 413
Verotulomenetysten korvaus 7 242 552
VM:n oikaisupäätös 31.3.21 koronatuki -12 326
Yhteensä 41 082 000 0 41 082 000 41 409 683 327 683
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7.3 Investointiosan toteutuminen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTOINTIMENOT
Alkuperäinen 
talousarvio

Talousarvio
muutokset

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen Toteutuma Poikkeama
Maa- ja vesialueet 1 340 000 1 340 000 117 976,70 -1 222 023,30
Rakennukset ja rakennelmat 2 923 000 2 923 000 1 737 246,11 -1 185 753,89
Kiinteät rakenteet ja laitteet, josta 3 633 000 234 000 3 867 000 3 332 746,16 -534 253,84
  Liikenneväylät 1 450 000 234 000 1 684 000 1 323 730,10 -360 269,90
  Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 866 000 866 000 848 969,19 -17 030,81
  Vesihuoltolaitos 1 317 000 1 317 000 1 160 046,87 -156 953,13
Koneet ja kalusto 1 371 000 1 371 000 1 240 720,05 -130 279,95
Aineeton käyttöomaisuus 50 000 50 000 54 244,59 4 244,59
Käyttöomaisuus arvopaperit 10 000 206 680 216 680 200 168,27 -16 511,73
Yhteensä 9 327 000 440 680 9 767 680 6 683 102 -3 084 578

INVESTOINTITULOT
Alkuperäinen 
talousarvio

Talousarvio
muutokset

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen Toteutuma Poikkeama
Maa- ja vesialueet 1 300 000 1 300 000 242 797,86 -1 057 202,14
Rakennukset ja rakennelmat
Kiinteät rakenteet ja laitteet, josta 227 000 227 000 74 758,38 -152 241,62
  Liikenneväylät 0,00
  Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 227 000 74 758,38 74 758,38
  Vesihuoltolaitos 0,00
Koneet ja kalusto 0,00
Ainetton käyttöomaisuus 0,00
Käyttöomaisuus arvopaperit 0,00
Yhteensä 1 527 000 1 527 000 317 556,24 -1 209 443,76

INVESTOINTI/ NETTOMENOT 7 800 000 440 680 8 240 680 6 365 545,64 -1 875 134,36



Lapuan kaupunki Tilinpäätös 2021 131                    
 

7.4 Rahoitusosan toteutuminen 
 

 

  

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio       Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutos
muutosten 

jälkeen €

Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta
  Vuosikate                  4 925 572 223 000 5 148 572 7 971 185,54 2 822 613,54
  Tulorahoituksen korjauserät -129 543,32 -129 543,32
Investointien rahavirta                       
  Investointimenot -9 327 000 -440 680 -9 767 680 -6 683 101,88 -3 084 578,12
  Rahoitusosuudet investointimenoihin 74 758,38 74 758,38
  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 527 000 1 527 000 372 341,18 -1 154 658,82
Toiminta ja investoinnit -2 874 428 -217 680 -3 092 108 1 605 640 -1 471 408

Rahoitustoiminta               
Antolainauksen muutokset
  Antolainasaamisten lisäykset
  Antolainasaamisten vähennys 62 000 62 000 172 200,00 110 200,00
Lainakannan muutokset
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 11 500 000 11 500 000 5 000 000,00 -6 500 000,00
  Pitkäaikaisten lainojen väh -8 700 000 -8 700 000 -8 747 442,30 47 442,30
  Lyhytaikaisten lainojen muu
Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen -12 428 -217 680 -230 108 -1 969 602,40 1 739 494,40
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7.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 
 

 

 

 

  

Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta

Käyttötalousosa Menot (ulkoiset ja sisäiset) Tulot (ulkoiset ja sisäiset)

Toimielin
Talousarvio 

2021
Talousarvio

muutos
Muutettu 

talousarvio Toteutuma Poikkeama
Talousarvio 

2021
Talousarvio

muutos
Muutettu 

talousarvio Toteuma Poikkeama
Vaalit 38 000 38 000 37 710 -290 35 000 35 000 15 602 -19 398
Kaupungjnvaltuusto 76 000 55 510 131 510 117 627,87 -13 882
Tarkastuslautakunta 34 000 34 000 21 902,20 -12 098
Kaupunginhallitus 4 998 470 512 420 5 510 890 4 890 963,38 -619 927 859 300 180 019 1 039 319 1 056 176,63 16 857,63
Sivistyslautakunta 25 655 193 8 393 130 34 048 323 34 068 025,58 19 703 2 579 193 2 579 193 2 224 424,78 -354 768,22
Perusturvalautakunta 53 524 000 3 848 610 57 372 610 58 249 189,98 876 580 4 553 400 4 553 400 6 652 601,13 2 099 201,13
Tekninen lautakunta 15 599 684 1 450 080 17 049 764 16 429 092,18 -620 672 5 318 443 6 444 631 11 763 074 11 427 312,97 -335 761,03
Ympäristölautakunta 327 912 25 250 353 162 343 953,06 -9 209 116 095 116 095 164 123,36 48 028,36
Yhteensä 100 253 259 14 285 000 114 538 259 114 158 464,51 -379 794 13 461 431 6 624 650 20 086 081 21 540 241,07 1 454 160,07

Menot (ulkoiset ja sisäiset) Tulot (ulkoiset ja sisäiset)

Tuloslaskelmaosa
Talousarvio 

2021
Talousarvio

muutos
Muutettu 

talousarvio Toteutuma Poikkeama
Talousarvio 

2021
Talousarvio

muutos
Muutettu 

talousarvio Toteuma Poikkeama
Verotulot 51 018 000 1 894 000 52 912 000 53 484 818,33 572 818,33
Valtionosuudet 41 082 000 41 082 000 41 409 681,00 327 681,00
Korkotuotot 25 000 5 902 350 5 927 350 5 934 776,92 7 426,92
Muut rahoitustuotot 162 000 44 000 206 000 222 717,16 16 717,16
Korkokulut 500 000 -60 000 440 000 352 601,44 -87 398,56
Muut rahoituskulut 69 600 17 000 86 600 109 982,99 23 382,99
Yhteensä 569 600 -43 000 526 600 462 584,43 -64 015,57 92 287 000 7 840 350 100 127 350 101 051 993,41 924 643,41

Menot (ulkoiset ja sisäiset) Tulot (ulkoiset ja sisäiset)

Investointiosa

Talousarvio 
2021

Talousarvio
muutos

Muutettu 
talousarvio Toteutuma Poikkeama

Talousarvio 
2021

Talousarvio
muutos

Muutettu 
talousarvio Toteuma Poikkeama

Maa- ja vesialueet 1 340 000 1 340 000 117 976,70 -1 222 023,30 1 300 000 1 300 000 242 797,86 -1 057 202,14
Rakennukset ja rakennelmat 2 923 000 2 923 000 1 737 246,11 -1 185 753,89
Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 633 000 234 000 3 867 000 3 332 746,16 -534 253,84 227 000 227 000 74 758,38 -152 241,62
Koneet ja kalusto 1 371 000 1 371 000 1 240 720,05 -130 279,95
Aineeton käyttöomaisuus 50 000 50 000 54 244,59 4 244,59
Käyttöomaisuusarvopaperit 10 000 206 680 216 680 200 168,27 -16 511,73
Yhteensä 9 327 000 440 680 9 767 680 6 683 101,88 -3 084 578,12 1 527 000 0 1 527 000 317 556,24 -1 209 443,76

Menot (ulkoiset ja sisäiset) Tulot (ulkoiset ja sisäiset)

Rahoitusosa
Talousarvio 

2021
Talousarvio

muutos
Muutettu 

talousarvio Toteutuma Poikkeama
Talousarvio 

2021
Talousarvio

muutos
Muutettu 

talousarvio Toteuma Poikkeama
Tulorahoituksen korjauserät
Antolainojen vähennys 62 000 62 000 172 200,00 110 200,00
Antolainojen lisäys
Pitkäaik. Lainojen vähennys 8 700 000 8 700 000 8 747 442,30 47 442,30
Pitkäaik. Lainojen lisäys 11 500 000 11 500 000 5 000 000,00 -6 500 000,00
Lyhytaik. lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen 12 428 12 428 -1 969 602,40
Yhteensä 8 712 428 0 8 712 428 6 777 839,90 47 442,30 11 562 000 0 11 562 000 5 172 200,00 -6 389 800,00

Kaikki yhteensä 118 862 287 14 682 680 133 544 967 128 081 990,72 -3 480 945,88 118 837 431 14 465 000 133 302 431 128 081 990,72 -5 220 440,28
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8. Tilinpäätöslaskelmat 
 
8.1 Tuloslaskelma 
 

 

TULOSLASKELMA
Ulkoinen

2021 2020
Toimintatuotot                               
Myyntituotot 4 793 566,39 5 388 255,33
Maksutuotot 4 538 274,27 3 858 841,57
Tuet ja avustukset 2 932 997,27 777 906,89
Vuokratuotot 1 554 105,96 1 706 573,05
Muut Toimintatuotot 300 498,28 197 715,21
Toimintatuotot 14 119 442,17 11 929 292,05

Valmistus omaan käyttöön 307 050,60 211 426,13

Toimintakulut                               
Henkilöstökulut
   Palkat ja palkkiot -37 962 504,11 -34 978 130,35
   Henkilösivukulut
     Eläkekulut -7 742 120,08 -7 483 735,10
     Muut henkilösivukulut -900 306,45 -723 039,41
Palvelujen ostot -42 883 410,47 -39 117 896,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 585 750,63 -5 984 491,20
Avustukset -4 112 457,19 -6 446 656,99
Vuokrat -808 544,65 -1 037 915,43
Muut Toimintakulut -189 288,35 -212 264,96
Toimintakulut -101 184 381,93 -95 984 129,64

Toimintakate -86 757 889,16 -83 843 411,46

Verotulot 53 484 818,33 50 679 391,56
Valtionosuudet 41 409 681,00 42 766 943,00
Rahoitustuotot ja -kulut                               
   Korkotuotot 74 442,64 54 155,87
   Muut Rahoitustuotot 210 251,80 199 115,03
   Korkokulut -352 601,44 -429 111,31
   Muut Rahoituskulut -97 517,63 -81 558,47
Rahoitustuotot ja -kulut -165 424,63 -257 398,88

Vuosikate 7 971 185,54 9 345 524,22

Poistot ja arvonalentumiset                               
   Suunnitelmapoistot -6 499 006,89 -6 134 270,13
Poistot ja arvonalentumiset -6 499 006,89 -6 134 270,13

Tilikauden tulos 1 472 178,65 3 211 254,09

Tilikauden Yli/Alijäämä 1 472 178,65 3 211 254,09



Lapuan kaupunki Tilinpäätös 2021 134                    
 

8.2 Rahoituslaskelma 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rahoituslaskelma

2021 2020
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 7 971 185,54 9 345 524,22
Tulorahoituksen korjauserät -129 543,32 -69 879,74
Tulorahoitus yhteensä 7 841 642,22 9 275 644,48

Investointien rahavirta
Investointimenot -6 683 101,88 -16 110 827,07
Rahoituitusosuudet investointimenoihin 74 758,38 96 003,14
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 372 341,18 2 762 474,82
Investointien rahavirta, netto -6 236 002,32 -13 252 349,11

Toiminnan ja investointien 
rahavirta 1 605 639,90 -3 976 704,63

Rahoituksen rahavirta
Antolainasaamisten vähennykset 172 200,00 1 370 983,33
Antolainasaamisten lisäykset 0,00 -36 000,00

Antolainauksen muutokset 172 200,00 1 334 983,33
Pitkäaik. lainojen lisäys 5 000 000,00 10 000 000,00
Pitkäaik.lainojen vähennys -8 747 442,30 -8 082 394,06
Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 000 000,00

Lainakannan muutokset -3 747 442,30 2 917 605,94
Oman pääoman muutokset 0,00 1 200 200,21
Toimeksiantojen var.ja pääomien muut. -74 421,50 181 597,81
Vaihto-omaisuuden muutos 8 021,35 -35 971,34
Pitkäaik. Saamisten muutos 0,00 0,00
Saamisten muutos -976 621,11 -623 345,78
Korottomien velkojen muutos 972 802,75 -3 093 286,31

Muut maksuvalmiuden muutokset -70 218,51 -3 571 005,62
Rahoituksen rahavirta -3 645 460,81 1 881 783,86

Rahavarojen muutos -2 039 820,91 -2 094 920,77

Rahavarat 31.12. 4 223 174,69 6 262 995,60
Rahavarat 1.1. 6 262 995,60 8 357 916,37
Rahavarojen muutos -2 039 820,91 -2 094 920,77
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8.3 Tase 
 

 

 

 

 

 

 

 

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA 2021 2020 VASTATTAVAA 2021 2020

OMA PÄÄOMA 51 068 148,49 49 595 969,84
PYSYVÄT VASTAAVAT 130 293 327,53 130 598 988,78

Aineettomat hyödykkeet 532 991,11 720 963,04 Peruspääoma 30 110 768,33 30 110 768,33
   Aineettomat oikeudet 89 913,38 87 935,02
   Muut pitkävaikutteiset menot 443 077,73 633 028,02
   Ennakkomaksut Edellisten tilikausien yli-/alijäämä19 485 201,51 16 273 947,42

Tilikauden yli-/alijäämä 1 472 178,65 3 211 254,09
Aineelliset hyödykkeet 117 751 860,79 117 897 518,38
   Maa- ja vesialueet 18 433 366,97 18 558 188,13 PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 0,00
   Rakennukset 64 171 196,30 65 504 507,56 Muut pakolliset varaukset 0,00 0,00
   Kiinteät rakenteet ja laitteet 32 391 536,35 31 437 924,41
   Koneet ja kalusto 2 470 321,31 2 295 244,10
   Muut aineelliset hyödykkeet
   Ennakkomaksut ja kesken-
   eräiset hankinnat 285 439,86 101 654,18 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT689 688,88 666 540,29

Valtion toimeksiannot
Sijoitukset 12 008 475,63 11 980 507,36 Lahjoitusrahastojen pääomat 243 905,13 146 335,04
   Osakkeet ja osuudet 11 065 158,18 10 864 989,91 Muut toimeksiantojen pääomat 445 783,75 520 205,25
   Joukkovelkakirjalainasaamiset
   Muut lainasaamiset 399 398,45 474 398,45
   Muut saamiset 543 919,00 641 119,00 VIERAS PÄÄOMA 88 093 481,78 90 868 121,33

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 243 905,13 146 335,04 Pitkäaikainen 47 297 123,91 50 651 058,39
  Joukkovelkakirjalainat

   Valtion toimeksiannot   Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta40 500 000,00 44 029 186,00
   Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 243 905,13 146 335,04   Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00
   Muut toimeksiantojen varat   Lainat muilta luotonantajilta

  Saadut ennakot
  Ostovelat

VAIHTUVAT VASTAAVAT 9 314 086,49 10 385 307,64   Muut velat/Liittymismaksut ja
  muut velat 6 797 123,91 6 621 872,39

Vaihto-omaisuus 156 737,77 164 759,12 Lyhytaikainen 40 796 357,87 40 217 062,94
   Aineet ja tarvikkeet 156 737,77 164 759,12   Joukkovelkakirjalainat 18 000 000,00 18 000 000,00

  Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta8 529 186,00 8 729 194,00
Saamiset 4 934 174,03 3 957 552,92   Lainat julkisyhteisöiltä 18 248,30
 Pitkäaikaiset saamiset   Lainat muilta luotonantajilta
   Muut saamiset   Saadut ennakot 1 160 964,55 855 153,06

  Ostovelat 6 632 664,42 6 489 562,97
 Lyhytaikaiset saamiset 4 934 174,03 3 957 552,92   Muut velat/Liittymismaksut ja
   Myyntisaamiset 2 595 255,70 2 608 967,11   muut velat 816 381,17 768 996,85
   Muut saamiset 1 544 311,79 593 636,73   Siirtovelat 5 657 161,73 5 355 907,76
   Siirtosaamiset 794 606,54 754 949,08 139 851 319,15 141 130 631,46

Rahoitusarvopaperit 0,00 0,00
   Osakkeet ja osuudet
   Sijoitukset rahamarkkina-
   instrumentteihin
   Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset 4 223 174,69 6 262 995,60
139 851 319,15 141 130 631,46
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8.4 Konsernitilinpäätös 
 

8.4.1 Konsernituloslaskelma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020

Toimintatuotot 57 087 817 49 018 309
Toimintakulut -135 706 880 -126 866 261
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -22 549 27 297
Toimintakate -78 641 612 -77 820 655
Verotulot 53 484 818 50 679 392
Valtionosuudet 41 409 681 42 766 943
Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 80 372 105 893
Muut rahoitustuotot 600 671 516 944
Korkokulut -775 990 -1 249 552
Muut rahoituskulut -344 883 -196 523

Vuosikate 15 813 057 14 802 442
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -10 860 890 -10 450 179
Arvonalentumiset

Satunnaiset erät
Tilikauden tulos 4 952 167 4 352 262
Tilinpäätössiirrot 3 899 198
Tilikauden verot -13 402 -191 607
Laskennalliset verot -443 876 77 930
Vähemmistöosuudet 1 379 -3 651
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 500 166 4 235 133

Konsernituloslaskelman tunnusluvut 2021 2020

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 42,1 38,6
Vuosikate/poistot, % 145,6 141,6
Vuosikate, €/asukas 1113 1041
Asukasmäärä 14 208 14 221
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8.4.2   Konsernirahoituslaskelma 
 

 

 

 

 

 

 

 

Konsernin rahoituslaskelma  

TP 2021 TP 2020
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 15 813 057 14 802 442
Satunnaiset erät 0 0
Tilikauden verot -13 402 -191 607
Tulorahoituksen korjauserät -178 765 -392 108
Tulorahoitus yhteensä 15 620 890 14 218 726

Investointien rahavirta
Investointimenot -10 505 843 -24 745 482
Rahoituitusosuudet investointimenoihin 80 328 96 003

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 385 999 3 709 504
Investointien rahavirta, netto -10 039 516 -20 939 975

Toiminnan ja investointien 
rahavirta 5 581 374 -6 721 248

Rahoitustoiminnan kassavirta
Antolainasaamisten vähennykset 0 155
Antolainasaamisten lisäykset -15 340

Antolainauksen muutokset -15 340 155
Pitkäaik. lainojen lisäys 8 311 982 30 753 938
Pitkäaik.lainojen vähennys -12 006 234 -19 658 020
Lyhytaikaisten lainojen muutos 760 855 -920 809

Lainakannan muutokset -2 933 397 10 175 109
Oman pääoman muutokset 108 001 1 200 200

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutos -71 046 -44 561
Vaihto-omaisuuden muutos -59 687 -277 168
Saamisten muutos -33 979 -2 048 904
Korottomien velkojen muutos -196 206 -3 199 992

-360 918 -5 570 625
Rahoituksen rahavirta -3 201 654 5 804 839

Rahavarojen muutos 2 379 720 -916 409

Rahavarat 31.12. 14 017 746 11 638 738
Rahavarat 1.1. 11 638 026 12 555 147
Rahavarojen muutos 2 379 720 -916 409
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8.4.3 Konsernitase 
 

 

 

 

 

 

  

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA 2021 2020 VASTATTAVAA 2021 2020

PYSYVÄT VASTAAVAT 183 074 450 184 098 023 OMA PÄÄOMA 55 797 994 51 230 136

Aineettomat hyödykkeet 1 392 321 1 576 820 Peruspääoma 30 110 768 30 110 768
   Aineettomat oikeudet 809 706 838 524 Säätiöiden ja yhdistysten perusp. 169 513 169 513
   Muut pitkävaikutteiset menot 582 615 738 296 Arvonkorotusrahasto 286 479 283 079
   Ennakkomaksut Muut omat rahastot 321 111 325 003

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 20 409 956 16 106 640
Aineelliset hyödykkeet 175 891 062 176 835 363 Tilikauden yli-/alijäämä 4 500 166 4 235 133
   Maa- ja vesialueet 22 168 937 22 121 864
   Rakennukset 105 782 038 107 422 994 VÄHEMMISTÖOSUUS 535 639 580 908
   Kiinteät rakenteet ja laitteet 33 150 709 31 940 264
   Koneet ja kalusto 10 261 910 10 811 703

   Muut aineelliset hyödykkeet 3 805 536 3 974 992
   Ennakkomaksut ja kesken-
   eräiset hankinnat 721 931 563 546 PAKOLLISET VARAUKSET 583 977 655 622

  Eläkevaraukset
Sijoitukset 5 791 067 5 685 841   Muut pakolliset varaukset 583 977 655 622
   Osakkuusyhteisöosuudet 2 908 338 2 976 661
   Osakkeet ja osuudet 2 494 218 2 336 009 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 059 853 953 032
   Joukkovelkakirjalainasaamiset
   Muut lainasaamiset 15 340 0 VIERAS PÄÄOMA 152 989 683 154 798 398
   Muut saamiset 373 170 373 170

Pitkäaikainen korollinen pääoma 89 632 574 93 078 141
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 610 918 433 051 Pitkäaikainen koroton pääoma 12 470 476 11 839 524

Lyhytaikainen korollinen pääoma 30 132 873 29 590 275
VAIHTUVAT VASTAAVAT 27 281 779 23 687 022 Lyhytaikainen koroton pääoma 20 753 760 20 290 458

Vaihto-omaisuus 1 724 788 1 665 101 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 210 967 146 208 218 095

Saamiset 11 539 244 10 383 183
 Pitkäaikaiset saamiset 4 001 9 639
 Lyhytaikaiset saamiset 11 535 243 10 373 544

Rahoitusarvopaperit 1 919 150 730 063

Rahat ja pankkisaamiset 12 098 596 10 908 674

VASTAAVAA YHTEENSÄ 210 967 146 208 218 095
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9. Liitetiedot 
 

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät 

Pysyvien vastaavien arvostus 

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankinta-
menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla 
rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuun-
nitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskenta-
periaatteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten pois-
tojen perusteet. 
 
Sijoitusten arvostus 
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan 
arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa ker-
tyvä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. 
 
Vaihto-omaisuuden arvostus 
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon keskihinnan määräisenä. 
 
Rahoitusomaisuuden arvostus 
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 
Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon. 
 
Avustusten käsittely  
Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on 
merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi. 
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HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.2021

Vakinaiset Sijaiset Määrä- Työllis- Projekti- Yhteensä Yht.ilman Näistä pal-

aikaiset tetyt työntekijät työllistettyjä katon vv/työ-

loma/lomaut.

Kaup.hallitus v.2020 24 1 1 1 27 26 0

v. 2021 19 1 2 22 20 0

Sivistysltk v.2020 349 40 51 6 3 449 443 31

v. 2021 339 40 73 3 4 459 456 28

Vapaa-ajan ltk 0 0

Perusturvaltk.

  sos.palvelut v.2020 183 39 19 0 241 241 23

v. 2021 199 29 16 5 249 244 18

  terveys.palv. v. 2020 97 10 10 117 117 7

v. 2021 107 17 12 1 137 136 12

Ympäristöltk v. 2020 4 4 4

v. 2021 4 1 5 5

Tekninen ltk v. 2020 129 3 13 3 148 145 5

v. 2021 137 6 11 3 157 154 2

Yhteensä v. 2020 786 93 94 10 3 986 976 66

v. 2021 805 92 114 14 4 1029 1015 60

Lisäksi:

 sivutoimisia tuntiopettajiav. 2020 55

v. 2021 59

 lyhytaikaisia sijaisiav. 2020 46

v. 2021 34

Henkilöstökulut 2021 2020

Henkilöstökulut
 Palkat ja palkkiot 37 962 504,11 34 978 130,35
 Henkilöstösivukulut
   Eläkekulut 7 742 120,08 7 483 735,10
   Muut henkilöstösivukulut 1 487 588,39 1 207 424,51
 Henkilöstökorv.ja muut korjauserät -587 281,94 -484 385,10

Yhteensä tuloslaskelman mukaan 46 604 930,64

Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 298 460,74 348 549,73

Henkilöstökulut yhteensä 46 903 391,38

Luottamushenkilöiden palkkioista peritytyt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

2021 2020

Suomen Keskusta 7 670,07 6 263,56
Kansallinen Kokoomus 8 354,14 8 965,59
Perussuomalaiset 1 081,00 693,50
Suomen Sosiaalidemokraatit 940,17 787,00
Suomen Kristillisdemokraatit 1 120,69 937,75
Vasemmistoliitto 190,40 207,00
Yhteensä 19 356,47 17 854,40

Tilintarkastajan palkkiot 14 534,50 13 558,75

43 184 904,86

43 533 454,59
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Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuotot

Vaalit
Kaupunginhallitus
Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta
Ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Aineettomat hyödykkeet 3-5 vuotta Tasapoisto

Rakennukset 25-50 vuotta Tasapoisto

Kiinteät kalusteet 10-30 vuotta Tasapoisto

Koneet ja kalusto 3-10vuotta Tasapoisto

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

2 127 490,11                1 826 741,37               
6 650 626,88                4 616 935,77               

156 441,66                   116 660,28                  

2021 2020

905 803,45                   840 676,76                  
15 572,20                     -                                

4 263 507,87                4 528 277,87               
14 119 442,17              11 929 292,05             

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittelemisessä on käytetty ennalta laadittua 
poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten 
hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Kiinteiden rakenteiden 
ryhmän poistosuunnitelma on muutettu v. 2014 menojäännöspoistoista tasapoistoiksi.

Pakolliset varaukset

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 1.1.

Lisäykset tilikaudella

Vähennykset tilikaudella

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 31.12.

Vuokravastuu 1.1.

Lisäykset tilikaudella

Vähennykset tilikaudella

Vuokravastuu 31.12.

Lääkärien lepoaikakorvausvastuu 1.1.2021

Lisäykset tilikaudella

Vähennykset tilikaudella

Lääkärien lepoaikakorvausvastuu 31.12.2021

Ensihoidon palkkaharmonisaatiovastuu 1.1.2020

Lisäykset tilikaudella

Vähennykset tilikaudella

Ensihoidon palkkaharmonisaatiovastuu 31.12.2020

Pakolliset varaukset yhteensä

-                       

2 727,23            

2 727,23            

-                       

22 636,47         

22 636,47         

655 621,72      -                       

2021 2020 2021 2020

623 544,31        943 840,21      

Konserni Kaupunki

582 330,18        623 544,31      

6 713,71             6 527,14           

153 400,00        153 400,00      

194 614,13 -       473 695,90 -     

1 646,81             6 713,71           

2 660,41           

5 066,90 -            2 473,84 -          

-                      583 976,99        

2 727,23             

2 727,23 -            

-                        

22 636,47          

22 636,47 -         

-                        
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Taseen liitetiedot

Pysyvät vastaavat
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET

Aineettomat Muut pitkä- Yhteensä Maa-alueet Rakennukset Kiinteät rak. Koneet ja Keskeneräiset Yhteensä
oikeudet vaik.menot ja laitteet kalusto hankinnat

Poistamaton hankintameno 1.1.21 87 935,02        633 028,02      720 963,04      18 558 188,13  65 504 507,56   31 437 924,41   2 295 244,10    101 654,18         117 897 518,38       
Lisäykset tilikauden aikana 69 038,50        164 962,52      234 001,02      117 976,70        1 553 460,43     3 230 031,98     1 163 677,80    183 785,68         6 248 932,59            
Rahoitusosuudet tilikaudella 241,62              241,62              75 000,00 -          75 000,00 -                
Vähennykset tilikaudella 242 797,86 -       242 797,86 -              
Siirrot
Tilikauden poisto 67 060,14        355 154,43      422 214,57      2 886 771,69     2 201 420,04     988 600,59       6 076 792,32            
Poistamaton hankintameno 156 973,52      798 232,16      955 205,68      18 433 366,97  67 057 967,99   34 592 956,39   3 458 921,90    285 439,86         123 828 653,11       
Kirjanpitoarvo 31.12.2021 89 913,38        443 077,73      532 991,11      18 433 366,97  64 171 196,30   32 391 536,35   2 470 321,31    285 439,86         117 751 860,79       

Pysyvien vastaavien sijoitukset

OSAKKEET JA OSUUDET MUUT SAAMISET

Osakkeet Kuntayhymä- Osakkeet, osak- Muut osakkeet Tytär- Kuntayhty- Osakkuus Muut Yhteensä
tytäyhteisöt osuudet kuus- ja muut ja osuudet yhteisöt mät yhteisöt 

om. Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 1 998 391,84  7 465 475,04  826 159,54      574 963,49        843 198,45        272 319,00         11 980 507,36         
Lisäykset 197 941,00      2 227,27            200 168,27               
Vähennykset 172 200,00 -       172 200,00 -              
Siirrot 32 000,00        32 000,00 -        
Hankintameno 31.12.2021 2 228 332,84  7 465 475,04  794 159,54      577 190,76        670 998,45        272 319,00         12 008 475,63         

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

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

Saamisten erittely

Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset tytäryhteisöltä

Lainasaamiset
Muut saamiset
Yhteensä

Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset tytäryhteisöltä

Myyntisaamiset
Muut saamiset
Yhteensä

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Yhteensä

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Yhteensä

38199,32

399 398,45                     

-                              

129 543,32              69 879,74                     

2685,99 2228,34
2685,99 2228,34

Saamiset yhteensä 1 144 627,88                  1 249 232,98               

38199,32 32300,56

66 696,58                       99 186,63                    
93 728,54 €                      -

160 425,12                     99 186,63                    

69 879,74         129 543,32       

129 543,32              69 879,74                     129 543,32       69 879,74         

Konserni Kaupunki

2021 2020 2021 2020

474 398,45                  
543 919,00                     641 119,00                  
943 317,45                     1 115 517,45               

Kaupunki
2021 2020

32300,56
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Säätiöiden peruspääomat 31.12.

Arvonkorotusrahasto 1.1.

Lisäykset tilikaudella

Arvonkorotusrahasto 31.12.

Muut omat rahastot 1.1.

Lisäykset tilikaudella

Vähennykset tilikaudella

Muut omat rahastot 31.12.

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

Edellisten tilikausien oikaisu

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12

Tilikauden yli-/alijäämä

Oma pääoma yhteensä

Edellisen tilikauden voiton muutokseen vaikuttaa konsernirakenteessa tapahtuneet muutokset ja epshp:n tilikauden tuloksen korjaus

Pitkäaikaiset velat

Lainat rah.- ja vak.laitoksilta

Yhteensä

Vieras pääoma

Velat tytäryhteisöille

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Yhteensä

Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä

Ostovelat

Velat osakkuus- ja muille omistusyhteisöille

Ostovelat

Yhteensä

16 106 640,00              20 409 956,46    

68 183,64            

321 110,87          325 003,08                    

20 341 772,82    14 936 452,25              

2 136 057,09          

80 806,38               

157 174,93             

2 095 526,53            2 374 038,40          

187 330,91               

1 876 244,91            

31 950,71                

Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen

157 174,93             

14 600 000,00           18 300 000,00            

14 600 000,00           18 300 000,00            

2021 2020

187 330,91               

43 523 016,78    

43 523 016,78    

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin 
kuin viiden vuoden kuluttua

Konserni Kaupunki

2021 2020 2021 2020

4 500 166,02       4 235 132,61                 1 472 178,65              3 211 254,09              

55 797 994,41    51 230 135,83              51 068 148,49           49 595 969,84            

19 485 201,51           16 273 947,42            

325 003,08          325 200,67                    

6,71                       

3 898,92 -              197,59 -                           

283 078,57          403 739,28                    

3 400,92               120 660,71 -                   

286 479,49          283 078,57                    

Peruspääoma 1.1. ja 31.12. 30 110 768,33    30 110 768,33              30 110 768,33           30 110 768,33            

169 513,24          169 513,24                    

Oman pääoman erittely

Konserni Kaupunki

2021 2020 2021 2020

1 170 187,75                 
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Liittymismaksut

Muut velat

Korkojaksotukset

Takuumaksut (vuokrat)

Alkuperäinen pääoma

Jäljellä oleva pääoma

Takaukset muiden puolesta

Alkuperäinen pääoma

Jäljellä oleva pääoma

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista

Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista

Kunnan mahdollista vastuuta kattava takauskeskuksen rahastosta

Muiden velkojen erittely Konserni Kaupunki

2021 2020 2021 2020

11 447 388,17     10 996 217,65          6 797 123,91          6 621 872,39          

2021 2020

Lyhytaikaiset siirtovelat

Menojäämät

103 274,81          113 760,81               27 006,14              78 295,04               

Yhteensä 11 447 388,17     10 996 217,65          6 797 123,91          6 621 872,39          

Siirtovelkoihin siirtyvät 
olennaiset erät

Konserni Kaupunki

2021 2020

Palkkojen ja henk.sivukulujen 
jaksotukset

130 521,88          34 432,25                87 393,13              138 066,25             

90 396,33            85 914,21                -                         

Lomapalkkajaksotus 8 053 198,34       7 476 582,04            5 514 016,33          5 112 300,76          

Vuokravastuut *) Konserni Kaupunki

2021 2020 2021 2020

Potilasvakuutuslainan lyhennys 92 775,25            103 790,44               

Yhteensä 8 738 425,41       9 046 129,25            5 657 161,73          5 355 907,76          

Muut menojäämät 268 258,80          1 231 649,50            28 746,13              27 245,71               

Vuokravastuut yhteensä voimassa 5 564 466,89   6 262 037,29  4 882 013,52  5 342 066,56  

Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 693 043,83      919 086,77    465 043,80     515 029,30     

60 360,14      

Vastuut

Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet

Leasing-vastuut yhteensä 137 835,55      199 398,97    

Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 55 998,96       

2020

Takaukset samaan konserniin 
kuuluvien yhteisöjen puolesta

Yhteensä 5 702 302,44   6 461 436,26  4 882 013,52  5 342 066,56  

Vastuusitoumukset 
Järjestelyjen tarkoitus

Konserni Kaupunki

2021 2020 2021

24 162 002,18     24 002 002,18          23 054 129,18        22 894 129,18        

18 014 161,42     18 660 838,70          17 015 259,33        17 625 612,97        

690 445,17          857 436,21               690 445,17            857 436,21             

100 545 590,00      

3 255 614,30       3 255 614,30            3 255 614,30          3 255 614,30          

95 243 093,00        

65 863,00              59 345,00               

Muut taloudelliset vastuut
Konserni Kaupunki

Arvonlisäveron palautusvastuu

Koronvaihtosopimukset

Pääoma

Kaupunki:

Koronvaihtosopimukset

Suojaustarkoituksessa tehty koronvaihtosopimus, jolla muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.

Koronvaihtosopimus 

Suojaa koko lainasalkkua, sopimus päättyy 20.9.2021, pääoma 5.000.000 €, markkina-arvo -407.015,00 €

2021 2020 2021 2020

12 119 532,64     10 554 084,40          10 483 881,82        8 651 180,49          

5 000 000,00          4 979 187,74       14 600 779,22          -                         

Huollettavien varat
Huollettavien varat ja pääomat 

2021 2020

12 849,72               3 415,19                
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Kilpailuneutraliteettiin liittyvä liitetieto 

Kilpailulain 30 d § astui voimaan 1.1.2020. Uuden säännöksen mukaan kunnat velvoitetaan 
tästä lähtien eriyttämään toimintaansa kirjanpidossaan niiltä osin, kun toimitaan kilpailutilan-
teessa markkinoilla. Eriyttämisvelvollisuus ei kuitenkaan koske niitä yksiköitä, joiden 
kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva liikevaihto jää alle 40 000 euroon. (Kilpailulaki 30 
d §.) Kunnilla on jo ennestään yhtiöittämisvelvollisuus toimiessaan kilpailutilanteessa mark-
kinoilla muutamaa poikkeustilannetta lukuun ottamatta (Kuntalaki 15:126 §, 127 §).  
 
Lapuan kaupunki on kartoittanut toimintansa eriyttämisvelvollisuuden kriteerien täyttymisen 
varalta vuonna 2020 eikä Lapuan kaupunki harjoita toimintaa kilpailutilanteessa markki-
noilla, koska arvioitu liikevaihto jää alle 40.000 euroon.  

 

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

Konsernitilinpäätöksen laajuus 

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kaupunkikonsernin tytäryhteisöt.  

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty jäsenosuuden mukaisessa suhteessa kaikki kuntayh-
tymät, joissa kaupunki on jäsenenä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty 
osakkuusyhteisöt. 

 

Sisäiset liiketapahtumat 

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu vähäisiä 
liiketapahtumia lukuun ottamatta. 

Samoin konserniyhteisön ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja ku-
lut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. 

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 

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

Keskinäisen omistuksen eliminointi 

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

Vähemmistöosuudet 

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu 

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

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty sovelletulla pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätök-
seen. 

Osakkuusyhteisöjen tilinpäätöksiä ei ole oikaistu kaupungin arvostus- ja jaksotusperiaatteita 
vastaaviksi, koska tarvittavia tietoja oikaisujen tekemiseksi ei ole ollut saatavissa. 

 

Kiinteistöverojen käsittely 

Konserniyhteisöjen kaupungille maksamat kiinteistöverot on jätetty eliminoimatta olennai-
suuden periaatteen mukaan. 

Poikkeavat tilikaudet 

Emineo Oy on yhdistelty tilikauden 1.7.2020 - 30.6.2021 mukaan. Thermopolis Oy:llä on 
myös poikkeava tilikausi 1.5.2020 - 30.4.2021. Lapuan kaupunki on hankkinut Thermopolis 
Oy:n osakkeita 9025 kappaletta ja Thermopolis Oy on muuttunut osakkuusyhtiöstä tytäryhti-
öksi. Thermopolis Oy on yhdistelty tilikauden 1.5. - 31.12.2021 mukaan (välitilinpäätös).  

Konsernirakenteen muutokset 

Vuonna 2020 Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Yllinpuisto, Asunto Oy Koivusato, Asunto Oy Lapuan 
Myllytie 1 on myyty Lapuan Kotiasunnot Oy:lle. Lapuan Kotiasunnot ei ole tehnyt konserniti-
linpäätöstä, vaan em. tytäryhtiöt on yhdistelty Lapuan kaupungin konsernitilinpäätöksessä.  

Osakkuusyhtiöistä As Oy Lapuan Välikatu 6 ja Kiinteistö Oy Myllynkivi on myyty Invest La-
pua Oy:lle vuonna 2020. 

Lapuan kaupunki on ostanut Thermopolis Oy:n osakkeita vuoden 2021 aikana 9025 kappa-
letta. Lapuan kaupungin omistusosuus on siten 79,76 % ja Lapuan kaupunkikonsernin 
omistusosuus on 96,91 %.  

Lapuan kaupunki on ostanut Lapuan jäähallin osakkeita 31.12.2021 mennessä 583 kappa-
letta. Lapuan kaupungin omistusosuus Lapuan jäähallista 31.12.on 97,76 %. 
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Omistukset muissa yhteisöissä

Kaupungin 
omistus-
osuus 

Konsernin 
omistus-
osuus

omasta  
pääomasta

vieraasta 
pääomasta

tilikauden 
voitosta/
tappiosta

Kuntayhtymät
E-P:n sairaanhoitopiirin ky Seinäjoki 7,67 % 7,67 % 5.709 19.891 1092

Eskoon sosiaalipalvelujen ky Seinäjoki 3,03 % 3,03 % 260 857 68

Etelä-Pohjanmaan liitto Seinäjoki 7,38 % 7,38 % 120 41 -40

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoki 5,57 % 5,57 % 3.499 2.028 -23

Tytäryhteisöt
Lapuan Energia Oy Lapua 100,00 % 100,00 % 846 13.056 1

Lapuan Jätevesi Oy Lapua 64,00 % 64,00 % 236 1.731 0

Simpsiönvuori Oy Lapua 100,00 % 100,00 % 318 361 167

Kiinteistö Oy Yllinpuisto Lapua 50,50 % 50,50 % 66 7 0

Lapuan Kotiasunnot Oy Lapua 100,00 % 100,00 % 521 21.435 0
Asunto Oy Lapuan Koivusato Lapua 70,31 % 70,31 % 7 133 0

Invest Lapua Oy Lapua 100,00 % 100,00 % 1.386 3.562 41

Lapuan taide- ja tiedesäätiö Lapua 100,00 % 100,00 % 174 - 0

Lapuan Jäähalli Oy Lapua 97,76 % 97,76 % 381 363 0

Asunto Oy Lapuan Myllytie Lapua 42,68 % 54,10 % 122 397 0

Thermopolis Oy Lapua 79,76 % 91,89 % 140 78 8

Yhdistelemättömät tytär-

yhteisöt
Asunto Oy Lapuan Liinaharja Lapua 100,00 % 100,00 %

Osakkuusyhteisöt
Lappavesi Oy Lapua 45,00 % 45,00 % 1.770 810 -14
Kiinteistö Oy Lapuan Myllynkivi Lapua 31,30 % 31,30 % 328 1 -1

Kiinteistö Oy Sahanplassi Lapua 49,70 % 49,70 % 767 4 0

Emineo Oy Lapua 27,03 % 27,03 % 16 2 -2

Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 Lapua 45,89 % 45,89 % 13 103 0

Kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt

Konsernin osuus 1 000 €

Konserni

Laskennalliset verovelat

Korottomaan vieraaseen pääomaan sisältyvät

laskennalliset verovelat

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

Arvonkorotukset

Maa- ja vesialueet

Arvo 1.1.

Arvonkorotukset

Arvonkorotusten purku

Arvo 31.12.

Rakennukset

Arvo 1.1.

Arvonkorotukset

Arvonkorotusten purku

Arvo 31.12.

Päästöoikeudet

Päästöoikeuksia vuoden alussa

600 090,05             

22 344                   

120 660,71             

224 792,53             224 792,53             

58 286,04               58 286,04               

224 792,53             345 453,24             

383 688,08             

58 286,04               58 286,04               

31.12.2021 31.12.2020

tCO2

2021 2020
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Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

2021 2020

Liikevaihto 3 445 277,84 3 491 706,72
Valmistus omaan käyttöön 68 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot 1 236,00 3 294,96
Tuet ja avustukset kunnalta
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -530 195,40 -467 236,05

Palvelujen ostot -1 279 266,77 -1 254 646,19
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -310 124,22 -284 358,00
Henkilösivukulut

Eläkekulut -67 025,65 -66 632,29
Muut henkilösivukulut -13 190,94 -11 443,45
Henkilöstökorvaukset 2 505,76 1 027,08

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -582 286,38 -484 375,48

Liiketoiminnan muut kulut -73 124,43 -64 755,34

Liikeylijäämä ( -alijäämä ) 661 805,81 862 581,96
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot
Rahoitusavustus kunnalta
Muut rahoitustuotot 1 602,05 3 106,67
Kunnalle maksetut korkokulut
Muille maksetut korkokulut -19 151,32 -6,01
Korvaus peruspääomasta -12 465,36 -12 465,36
Muut rahoituskulut

Ylijäämä ( alijäämä ) ennen sat. eriä 631 791,18 853 217,26
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Ylijäämä ( alijäämä ) ennen varauksia 631 791,18 853 217,26
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)
Vapaaehtoisten varausten lis. (-) tai väh. (-)

Tilikauden ylijäämä ( alijäämä ) 631 791,18 853 217,26
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Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

2021 2020

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) 661 805,81 862 581,96
Poistot ja arvonalentumiset 582 286,38 484 375,48
Rahoitustuotot ja -kulut -30 014,63 -9 364,70

1 214 077,56 1 337 592,74
Investointien rahavirta

Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 203 700,86 -1 267 050,16
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00

-1 203 700,86 -1 267 050,16
Toiminnan ja investointien rahavirta 10 376,70 70 542,58

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 187 481,71 -182 983,84
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 167 370,47 109 152,53

354 852,18 -73 831,31
Rahoituksen rahavirta 354 852,18 -73 831,31

Rahavarojen muutos 365 228,88 -3 288,73

Rahavarojen muutos 365 228,88 -3 288,73
Kassavarat 31.12. 5 193 746,27 4 828 517,39
Kassavarat 1.1. 4 828 517,39 4 831 806,12
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Vesihuoltolaitoksen tase
2 021 2 020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 12 344 741,50 11 723 327,02

Aineelliset hyödykkeet 12 344 741,50 11 723 327,02

Rakennukset 0,00 4 650,51

Kiinteät rakenteet ja laitteet 12 270 795,21 11 673 725,67

Koneet ja kalusto 73 946,29 44 950,84

VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 282 471,87 6 104 724,70
Saamiset 1 088 725,60 1 276 207,31

Lyhytaikaiset saamiset 1 088 725,60 1 276 207,31

Myyntisaamiset/la 1 088 725,60 1 276 207,31

Rahat ja pankkisaamiset 5 193 746,27 4 828 517,39

VASTAAVAA 18 627 213,37 17 828 051,72

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA 11 663 230,37 11 031 439,19

Peruspääoma 207 755,92 207 755,92

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 10 823 683,27 9 970 466,01

Tilikauden yli-/alijämä 631 791,18 853 217,26

VIERAS PÄÄOMA 6 963 983,00 6 796 612,53
Pitkäaikainen 6 797 123,91 6 621 872,39

Muut velat/pa 6 797 123,91 6 621 872,39

Lyhytaikainen 166 859,09 174 740,14

Ostovelat 124 004,11 133 687,33

Siirtovelat 42 854,98 41 052,81

VASTATTAVAA 18 627 213,37 17 828 051,72
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Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 

ProEconomica, kirjanpito-ohjelma 
Pääkirja 
Päiväkirja 
Tasekirja 
Ostoreskontra 
Myyntireskontra 
Populus, palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelma  
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10. Allekirjoitukset ja merkinnät 
 

Lapualla 28.3.2022 

 

 

Tilinpäätösmerkintä 
 
 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
Lapualla 18.5.2022 
 

 
 
                           Tuula Ylikangas, JHT, HT 
                            BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö 
 
 

 
 


