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1. Yleisperustelut 
 
1.1 Kaupungin visio ja strategia 
 

Lapuan kaupungin strategia 2018-, joka tunnetaan myös nimellä Onnen resepti, on 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.6.2018. 
 
Strategian päivitystyö on aloitettu elokuussa 2022. Valtuutetuille järjestettiin tulevai-
suus -työpaja, jonka avulla arvioitiin tulevaisuuden skenaarioita. Asukkaita, yrittäjiä 
ja yhteisöjä on osallistettu otakantaa.fi -kyselyn avulla elo-syyskuussa 2022. Lisäksi 
asukkaille järjestettiin mahdollisuus osallistua tulevaisuuden suunnitteluun osana 
Taidemuseon avoimia ovia 23.9.2022. Kyselyjen myötä on kartoitettu asuinpaikan 
valintaan vaikuttavia tekijöitä, Lapuan vahvuuksia sekä keinoja Lapuan veto- ja pi-
tovoiman lisäämiseen. Strategian päivitystyö jatkuu ja päivityksessä tullaan huomi-
oimaan myös se, että strategisten tavoitteiden tulee ulottua yhtä valtuustokautta pi-
demmälle ajalle, vaikka strategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimi-
kaudessa. 
 
Lapuan kaupungin visiona on olla kasvava, elinvoimainen ja hyvinvoiva. Kaupunki-
strategian tavoitteina ovat hyvinvointi, väestönkasvu, työpaikkaomavaraisuus ja ta-
louden tasapaino. 
 
Strategian tavoitteita mitataan seuravilla mittareilla: 
 
Hyvinvointi   asukastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys, 
   yrittäjätyytyväisyys 
Väestönkasvu  väestönkasvu-%, nettomuuttovoitto-% 
Talouden tasapaino   tilikauden tulos 0 tai ylijäämäinen, velka/asukas alle 

kuntien keskitason, pitkän aikavälin investoinnit pois-
tojen suuruisia 

Työpaikkaomavaraisuus työpaikkojen kasvu-% 
 
Kaupunkistrategian mukaisia toimintatapoja ovat osallistaminen, avoimuus ja no-
peus, kokeileva innovointi, verkostoituminen, yksilöllinen kohtaaminen sekä kan-
nustava ja innostava ilmapiiri. 
 
Strategian yhteydessä määriteltiin konkreettisia toimenpiteitä, jotka tukevat vision 
ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Vuoden 2023 talousarviossa esitettyjen 
tavoitteiden osalta on kaikissa lisäksi mainittu se, mitä strategista tavoitetta ase-
tettu vuositavoite toteuttaa. 
 
Strategian vahvuuksiin perustuvia strategisia lupauksia ovat: kaikille sopivaa asu-
mista, turvallinen tulevaisuus, tänään hyviä ja huomenna vielä parempia, liikuttavaa 
tekemistä, tekevälle töitä & työlle tekijöitä, terveet kasvu- ja oppimisympäristöt, yritys 
tunnissa & palvelut puolessa sekä innostavaa yhteistyötä onnistuen. 
 
Hyvinvointia on mitattu asukastutkimuksella. Asukkaiden näkökulmasta Lapuan 
vahvuuksia ovat mm. hyvinvointi, turvallisuus, tyytyväisyys palveluihin, asumisvaih-
toehdot, vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet sekä lasten ja nuorten hyvät elinmah-
dollisuudet. 
 
Hyvinvoinnin toteutumista kuvastaa Kuntaliiton toteuttama kuntalaistutkimus, jonka 
perusteella Lapuan kaupungin asukkaat olivat kuntapalveluihinsa tutkimuskuntien 
tyytyväisimpiä. Lapualaisten yleinen palvelutyytyväisyys oli 4,04 asteikolla 1-5 ja La-
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pua jakoi tällä tuloksella kärkisijan Naantalin kanssa. Lapualaisten yleisarvio kunta-
palvelujen saavutettavuudesta oli 3,99 asteikolla 1-5 ja tälläkin tuloksella Lapua ylsi 
toiseksi parhaimmaksi kyselyyn osallistuneista kunnista. 
 
Väestönkasvu edellyttää Lapuan kaupungilta jatkuvia toimenpiteitä veto- ja pitovoi-
matekijöiden lisäämiseksi. Tammi-lokakuussa 2022 Lapuan kaupungin nettomuut-
tovoitto oli +14 henkilöä. Lapuan kaupungin nettomuuttovoitto on jo kolmatta vuotta 
peräkkäin positiivinen. 
 
Työpaikkaomavaraisuuden lisäämiseksi Lapuan kaupunki on tehnyt aktiivia toimen-
piteitä yrityskannan lisäämiseksi. Maakunnan ulkopuolisiin yrityksiin on oltu yhtey-
dessä aktiivisesti ja neuvontapalveluja on tarjottu niitä tarvitseville. Vuonna 2023 pa-
nostetaan edelleen teollisuus- ja liiketonttien kaavoitukseen ja kunnallistekniikkaan. 
Lapualla on yrityksille tarjolla sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilöstöä, osaavia 
alihankintaverkostoja ja koulutuskeskus Seduun kuuluva Sedu Education, joka kou-
luttaa yritys- ja elinkeinoelämään ammattiosaajia ja edistää yrittäjien kilpailukykyä. 
Lapuan sijainti tarjoaa yrittäjille erinomaiset mahdollisuudet, sillä merkittävä osa te-
ollisuuden ja kaupan tavaravirroista kulkee Lapuan ohi eteläisen ja pohjoisen Suo-
men välillä. 
 
Strategian mukaisen talouden tasapainon saavuttamiseksi kaupungin johtoryhmä 
ylläpitää kymmenen kohdan toimenpideohjelmaa. Ohjelmaa on valmisteltu/valmis-
tellaan osana normaalia toimintaa ja muutosesityksiä tehdään juoksevasti. Toimen-
pideohjelman tavoitteena on huolehtia käyttötalouden ja rahoituksen tasapainosta. 
 
Strategian ytimenä on tuoda hyviä uutisia Lapualta kohti kasvavaa, elinvoimaista ja 
hyvinvoivaa Lapuaa huomioiden se, mikä on parasta asukkaille, yrittäjille ja henki-
löstölle. Strategian viestimiseksi ilmestyy kahdesti vuodessa Lapuan kaupungin tie-
dotuslehti nimeltään Hyviä Uutisia Lapualta. 
 
 

1.2  Vahvuutena välittäminen 
 
Yhteisön voima on sen jäsenissä. Meillä Lapualla ymmärrämme sen niin, ettei yh-
denkään meistä haluta jäävän yksin. Olemme joukkue, jossa jokainen tukee toinen 
toistaan omien voimavarojensa puitteissa. Jokainen voi osallistua, jokainen voi vai-
kuttaa ja jokainen on merkityksellinen. 
 
Korona exitiin liittyvä Vahvuutena välittäminen -kampanja on koskenut koko Lapuan 
kaupunkia, kaupunkilaisia ja henkilöstöä. Vahvuutena välittäminen -toimenpiteet 
ovat kuuluneet kaikkien palvelukeskusten tavoitteisiin vuonna 2022.  
 
Vaikka vahvuutena välittäminen -kampanja päättyy vuoden 2022 lopussa, ovat osal-
lisuuden lisääminen, yhteisöllisyyden kasvattaminen, kunnioittavan vuorovaikutuk-
sen ja luottamuksen ilmapiirin vahvistaminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin li-
sääminen edelleen tavoitteitamme. Vahvan yhteisöllisyytemme voimavarana on 
vahvuutena välittäminen myös tulevaisuudessa 
. 
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1.3 Kaupungin henkilöstö 
 

Henkilöstö 2023 
 
Strategian mukaiset linjaukset toimenpiteiksi henkilöstöön liittyen eli parasta henki-
löstölle ovat: 

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

 
Osaamisen kehittämiseen liittyy vuoden 2021 syksyllä alkanut hanke Työelämätai-
tojen osaamismerkit – Lapuan kaupungin malli, johon hankkeeseen Keva on myön-
tänyt työelämän kehittämisrahaa. Hanke sijoittuu pääosin vuodelle 2022, mutta jat-
kuu vielä alkuvuonna 2023. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa kaupungin omista 
tarpeista lähtevä henkilöstökoulutuksen konsepti, jossa hyödynnetään Open Padge 
-osaamismerkkejä sekä sähköistä oppimisalustaa. Koulutussisällöt keskittyvät työ-
hyvinvoinnin tukemiseen ja tätä kautta työkyvyttömyysriskin alentamiseen. Koulu-
tukset on suunnattu pääosin esihenkilöille, mutta hankkeessa järjestetään myös 
koko henkilöstölle suunnattuja koulutuksia. 
 
Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan kahden vuoden välein toteutettavalla henkilöstö-
kyselyllä. Henkilöstötutkimus on toteutettu syksyllä 2022, tulokset saadaan marras-
kuussa. Tutkimuksen tulosten perusteella tehdään toimenpiteitä henkilöstötyytyväi-
syyteen liittyen. 
 
Kehityskeskusteluilla on merkittävä asema henkilöstön työhyvinvoinnissa ja kehitys-
keskustelujen toteutumista on säännöllisesti seurattu sekä henkilöstökyselyillä että 
neljännesvuosittain esimiehille tehdyn kyselyn kautta. Vuoden aikana noin 60 % 
henkilöstöstä on käynyt esihenkilönsä kanssa kehityskeskustelun, tavoitteena on 
prosenttiluvun kasvattaminen 80 %:iin. 
 
Työhyvinvointiohjelman mukaisten toimenpiteiden jalkauttamista on tehty viime vuo-
sien aikana. Työhyvinvointiohjelma päivitetään käyttäen hyväksi syksyn 2022 hen-
kilöstökyselyn tuloksia. 
 
Ohjeistuksilla on merkitystä erityisesti henkilöstön tasapuolisen kohtelun turvaami-
sessa sekä myös esimiestyön tukemisessa, ohjeistusten laatimista ja päivittämistä 
jatketaan myös vuoden 2023 aikana. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tukipal-
veluissa toimiva henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen palvelukseen 1.1.2023. Siirron myötä kaupungin vakinaisesta henkilös-
töstä noin 340 henkilöä siirtyy hyvinvointialueelle. Tämä on 40 % kaupungin vaki-
naisesta henkilöstöstä.  
 
Kaupungin palveluista poistuu lähivuosina henkilöstöä myös eläköitymisen kautta. 
Eläköityminen tapahtuu yksilökohtaisen valinnan perusteella, mutta Kevan arvion 
mukaan vuonna 2023 eläkkeelle siirtyy 37 henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle 24 
henkilöä. Kevan arvion mukaan vuosina 2023 - 2030 eläköityviä työntekijöitä on kes-
kimäärin vuodessa 36. Vuonna 2021 eläkkeelle siirtyi 33 henkilöä, näistä vanhuus-
eläkkeelle siirtyi 28 henkilöä. Luvuissa on vielä mukana hyvinvointialueelle vuoden 
2023 alusta siirtyvä henkilöstö. 
 
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä pyritään vähentämään hakemalla aktiivisesti 
vaihtoehtoisia ratkaisuja pidentää työuria myös työkyvyn heiketessä. Kaupunki on 
hyväksynyt Työkyvyn tuen toimintamallin, jonka tarkoituksena on lisätä henkilöstön 
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hyvinvointia, ennakoida työkyvyn heikentymistä sekä tukea työskentelyä alentu-
neesta työkyvystä huolimatta. Toimintamalliin sisältyy varhainen tuki työyhteisössä, 
tehostettu tuki sekä työhön paluun tuki. Lisäksi käytössä on mukautetun työn malli, 
jolla pyritään tukemaan henkilöstön paluuta työhön sairauden estäessä tekemästä 
omaa työtään. Työterveyshuollon kanssa tiiviissä yhteistyössä etsitään ratkaisuja 
työntekijän työkyvyn heiketessä, näitä voivat olla mm. työtehtävien muuttaminen, 
osatyökyvyttömyyseläke, osasairauspäiväraha. 
 
Eläköityminen antaa mahdollisuuden tarkastella tehtäviä ja tarvittavaa osaamista tu-
levaisuuden tarpeet huomioiden. Säästömahdollisuuksien löytäminen tässä yhtey-
dessä edellyttää mahdollisuutta tapauskohtaisesti arvioida sitä, voidaanko palvelua 
tosiasiallisesti supistaa, rekrytoida sisäistä tai ulkoista hakua käyttäen tai voidaanko 
palvelu hankkia ostopalveluna. Ratkaisuja on välttämätöntä arvioida kokonaistalou-
dellisuuden näkökulmasta huolehtien kuitenkin henkilöstön työhyvinvoinnin säilymi-
sestä. Lisäksi tulee huolehtia riittävästä henkilöstön varajärjestelmästä, jotta palvelut 
voidaan turvata myös poikkeuksellisissa tilanteissa. 
 
Vuosien 2023 - 2025 aikana määräaikaista henkilöstöä (ml. sijaiset) palkataan aino-
astaan, mikäli se on palvelutuotannon toteuttamisen kannalta välttämätöntä ja mikäli 
palkkaamiselle on olemassa laissa tarkoitettu perusteltu syy. 
 
 
 
 

  



Lapuan kaupunki Talousarvio 2023 6                    
 
1.4 Väestö ja työllisyys 
 

Vuoden 2022 lokakuun loppuun mennessä Lapualla oli 14.168 asukasta. Alkuvuo-
den aikana väkiluku on vähentynyt 35 henkilöllä, mutta nettomuuttovoitto on ollut 
positiivinen (+14 henkilöä). Lapuan kaupungin nettomuuttovoitto on jo kolmatta 
vuotta peräkkäin positiivinen.  
 
 

 
 
 

 
 
Etelä-Pohjanmaan alueella oli syyskuun lopussa 4926 työtöntä työnhakijaa. Työttö-
myysaste on laskenut vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna 4,9%. Koko maan 
työttömyysaste oli 8,8% ja työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaalla oli 
5,7%, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Lapuan työttömyysprosentti oli 5%.  
 
Lapualla työttömistä työnhakijoista oli syyskuussa 2022 kokoaikaisesti lomautettuja 
58, eli lomautettujen osuus työttömistä työnhakijoista oli 7,8 %. Etelä-Pohjanmaan 
TE-toimistossa oli syyskuun 2022 aikana 2.665 avointa työpaikkaa. Lapualla avoi-
mia työpaikkoja oli 173. Työttömyyden rakennetta tarkasteltaessa oli Lapualla työt-
tömänä miehiä 196, naisia 117, alle 20-vuotiaita 13, alle 25-vuotiaita 46, yli 50-vuo-
tiaita 113 ja pitkäaikaistyöttömiä 60. 
 

  

Vuosi 2017 2018 2019 2020 2021 31.10.2022
Väkiluku 14 494 14 427 14 278 14 221 14 203 14 168
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2. Taloudelliset lähtökohdat 
 

2.1 Talouden kehitysnäkymät 
 

VM:n taloudellisessa katsauksessa (syksy 2022) BKT:n arvioidaan kasvavan Suo-
messa 1,7 % v. 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työl-
lisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppu-
vuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosent-
tiin v. 2023. Myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvi-
oitua nopeampana. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, ku-
lutusta ja talouden kasvua selvästi loppuvuodesta ja vuoden 2023 alkupuolella. Ku-
luttajahintainflaatio on noussut keskimäärin 8%:iin ja inflaatio nousee keskimäärin 
6,5%:n tänä vuonna kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna. Vuosina 2024–2026 
BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 
1,4 % vuosittain. 
 
Ulkomaankaupan näkymiä varjostaa erityisesti Venäjän kanssa käytävän kaupan 
merkittävä supistuminen, vaikkakin vienti Venäjälle jatkuu osin edelleen. Euroopan 
talouskehityksen näkymät ovat synkentyneet kesästä, joten viennin kasvu jää lähi-
vuosina vaisuksi. 
 
VM:n ennusteessa oletetaan, että elokuun alussa v. 2022 voimassa olevat Venäjään 
kohdistetut pakotteet jäävät voimaan koko ennustejaksolle. Rajoitteiden suoria vai-
kutuksia suurempia ovat kuitenkin epäsuorat vaikutukset, kuten energiamarkkinoi-
den laaja häiriö ja hintojen nousu.  
 
Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset talouskasvuun ovat hei-
kentäneet Suomen julkista taloutta. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu tänä vuonna 
ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Ensi 
vuonna alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijää-
mäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta 
kääntyy nousevalle uralle ensi vuonna. Julkisyhteisöjen menojen ja tulojen raken-
teellinen epätasapaino on mittava ja kestävyysvajeen arvioidaan olevan nyt 3,0 % 
suhteessa BKT:hen eli noin 9 mrd. euroa vuoden 2026 tasolla.  
 
Velanhoitokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla. Alati kasvavat velan-
hoitokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden 
ennestäänkin niukkoja puskureita. 
 

 

Yleinen taloudellinen tilanne

Muuttuja 2021 2022 2023 2024
(%-muutos)
Bruttokansantuote (määrä) 3 1,7 0,5 1,4
Ansiotasoindeksi, muutos% 2,4 2,6 3,5 3,0
Työllisyysaste 72,3 73,9 73,8 74,1
Työttömyysaste 7,7 6,6 6,7 6,5
Julkiset menot / BKT 55,5 53,9 54,7 54,1
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä /BKT % -2,7 -1,4 -2,2 -2,2
Julkinen velka suhteessa BKT:hen % 72,3 71,2 72,7 74,1
Vaihtotase suhteessa BKT:hen, % 0,9 -0,5 -0,7 -0,4
Euribor 3kk, % -0,5 -0,1 1,3 1,5
10 vuoden korko, % -0,1 1,4 1,8 2
Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syksy 2022
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2.2 Kuntatalous 
 
Kuntatalous vuonna 2022 
 

Valtiovarainministeriö arvioi, että valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalou-
teen ovat lähellä nollaa vuonna 2022. Kuntien uusiin ja laajeneviin tehtäviin osoite-
taan täysi valtionosuus ja valtion päättämät veroperustemuutokset kompensoidaan 
kunnille. Monet kunnat myyvät sote-kiinteistöjään, mikä yhdessä poikkeuksellisen 
vahvan yhteisöverokertymän ohella parantaa merkittävästi kuntien taloutta. Kuntien 
vuodesta 2022 onkin tulossa erinomainen.  

 
Vuosi 2022 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella kuntataloudessa hyvältä. 
Ennusteen mukaan toiminnan ja investointien rahavirta kääntyy positiiviseksi, mutta 
lukuja parantaa Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) yhtiöittäminen, joka 
vaikuttaa etenkin nettoinvestointeihin ja sitä kautta toiminnan- ja investointien raha-
virtaan ja rahoituksen rahavirran lukuihin. Kuntien toimintakatteen arvioidaan heik-
kenevän pienentyneiden valtionavustusten vauhdittamana, mutta vuosikate pysyy 
lähellä viime vuoden tasoa verorahoituksen kasvaessa ripeästi. 
 
 
 

Kuntatalous vuonna 2023  
 

Kuntataloudessa vuosi 2023 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella vahvalta, 
sillä sote-uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä täysimääräi-
sesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa. Osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisö-
verotuloista tilittyy vuodelle 2023 vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhteisövero-
tulojen jako-osuuksien mukaisesti. Tämän arvioidaan vahvistavan kuntataloutta 1,2 
mrd. eurolla vuonna 2023. 
 
Sote-uudistus muuttaa kuntatalouden tunnuslukuja voimakkaasti, kun sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset ja niitä vastaava rahoitus pois-
tuvat kuntataloudesta. Tämän hetken arviolaskelman mukaan siirtyvien kustannus-
ten yhteismäärä on noin 21,2 mrd. euroa. Tuloista siirtyy eniten kunnallisveroa, noin 
13,11 mrd. euroa. Kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta siirtyy yhteensä 5,36 
mrd. euroa ja veromenetysten korvauksista yhteensä 1,94 mrd. euroa. Kuntatalou-
desta siirtyy hyvinvointialueiden mukana investointeja arviolta 950 milj. euron 
edestä. Vaikka investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan olevan jo takana-
päin, oletetaan investointien pysyvän korkealla tasolla. 
 
Kuntien yhteenlaskettu vuosikate riittää selvästi kattamaan poistot ja toiminnan ja 
investointien rahavirran ennustetaan olevan noin 1,2 mrd. euroa positiivinen vuonna 
2023. Kuntataloutta väliaikaisesti vuonna 2023 vahvistavien tekijöiden poistuessa 
kuntatalouden tilanne kuitenkin heikkenee vuodesta 2024 alkaen. 
 
Kaikkiin talouden ennusteisiin sisältyy paljon epävarmuutta. Venäjän hyökkäys Uk-
rainaan jatkuu ja näkymä tulevaisuuteen on sumuinen. Myöskään covid-19-viruk-
seen liittyvät uhkakuvat eivät ole täysin poistuneet. Kuntatalouden osalta epävar-
muutta liittyy myös sote- ja pelastustoimen kustannuskehitykseen sekä hyvinvointi-
alueille siirtyviin kustannuksiin ja tuloihin, joiden lopulliset vaikutukset kuntatalou-
teen selviävät vasta vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua.  
 
Kuntatalouden tilanteen on kuitenkin arvioitu helpottuvan sote-uudistuksen myötä, 
kun nopeimmin kasvavat menot siirtyvät pois kuntien vastuulta. Kuntatalouteen jää 
kuitenkin sote-uudistuksen jälkeen menojen ja tulojen välinen rakenteellinen epäta-
sapaino, ja kokonaismenot pysyvät vuosina 2024–2026 hieman tuloja suurempina. 
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Lisäksi sote- ja pelastustoimen palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille kuntien 
mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan menoja sopeuttamalla kaventuvat. Saman-
aikaisesti investointitarpeet pysyvät mittavina muun muassa rakennuskannan iän, 
muuttoliikkeen ja toimintaympäristön muutosten vuoksi. Tuottavuutta ja tehokkuutta 
lisäävien rakenteellisten uudistusten tarve säilyy siten sote-uudistuksen jälkeenkin. 
Sopeutuspaine kasvaakin kaikissa kuntakokoryhmissä kehyskauden loppua kohden 
mentäessä. 
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2.3 Kaupungin talous 
 

Vuoden 2023 talousarviovalmistelu käynnistyi haasteellisista lähtökohdista. Ylei-
seen talouskehitykseen on liittynyt suurta epävarmuutta talousarviovalmistelun ai-
kana ja voimakkaasti nousseet kustannukset näkyvät vuoden 2022 toimintakuluissa. 
Nopea kustannustason nousu vuonna 2022 ja kunta-alan palkkaratkaisu kasvattaa 
menopaineita tuleville vuosille. Julkisen talouden heikko tilanne ja kasvaneet riskit 
lisäävät kuntatalouden kehitykseen liittyvää epävarmuutta. Hyvä työllisyyskehitys ja 
alueen yritysten myönteinen vire on näkynyt positiivisesti kaupungin verotulokehi-
tyksessä. Toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelujen menokehitys on ollut vuoden 2022 
aikana suurta.  
 
Tulevaan talouskehitykseen liittyykin paljon epävarmuustekijöitä. Talousarviovuosi 
2023 on vielä positiivinen, mutta suunnitelmavuosien 2024-2025 kehitysnäkymät 
ovat selvästi heikommat. 
 
Vuosi 2023 muuttaa kuntien talouden rakenteita merkittävästi. Sosiaali- ja terveys-
palvelujen siirtyessä pois kuntien järjestämisvastuulta hyvinvointialueille, kaupun-
kien talouden nettomenot pienenevät merkittävästi. Samanaikaisesti myös kaupun-
gin verotulot ja valtionosuudet alenevat huomattavasti.  
 

 Lapuan kaupungin veroprosentti laskee nykyisestä 21,5 prosentista 8,86 prosenttiin. 
Vaikka verotulot ja valtionosuudet pienenevät, velat ja vastuut jäävät kaupungille. 
Tämän johdosta kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus ja velkaantuneisuuteen 
liittyvät riskit kasvavat.  

 
 Sote-uudistus luo edelleen epävarmuutta talouden suunnitteluun. Uudistuksen lo-

pulliset kuntakohtaiset vaikutukset tarkentuvat vasta vuonna 2023. Sote-uudistuk-
sen laskentamallin johdosta sotemenojen ennakoitua suurempi kasvu tulee pienen-
tämään pysyvästi kaupungin valtionosuuksien määrää vuodesta 2024 alkaen. Sote-
uudistuksen vaikutukset näkyvät myös verotuloissa täysimääräisesti vasta vuonna 
2024. Vuonna 2023 kunnille kertyy verotuloja aiemmilta vuosilta vielä edeltäneen 
korkeamman veroprosentin mukaisesti. Verotuloihin ja valtionosuuksiin liittyvän ryt-
mityksen takia kuntien tulot ovat menoihin nähden poikkeuksellisen korkeat vain vä-
liaikaisesti.  

 
 Koko kuntatalouden tavoin myös Lapuan taloudellinen tulos on ollut vuosina 2020-

2021 myönteinen. Positiiviseen tulokseen on vaikuttanut erityisesti valtion ko-
ronatuet sekä Suomen talouden ennakoitua parempi kehitys koronapandemian ja 
sen torjumiseksi tehtävien rajoitustoimien keskellä.  

 
 Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin tasapainoon ja syyskuun lopun toteutuman pe-

rusteella ei ole viitteitä siitä, etteikö talousarviotavoitteeseen päästäisi. Talouskehi-
tyksen perusteella voidaan arvioida, että vuoden 2022 tilikaudesta muodostuisi lie-
västi ylijäämäinen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoissa on selkeä ylitys kuluvan 
vuoden osalta ja sotemenojen ennakoidaan ylittyvän. Toisaalta verotulokehitys 
syyskuun loppuun asti on ollut hyvin positiivista, joka pitää taloutta tasapainossa.  

 
Vuonna 2021 kaupungin nettomenot kasvoivat 2,9 milj. euroa (3,5 %) vuodesta 
2020. Vuosikate heikentyi edellisvuodesta 1,4 milj. euroa ja tilikauden tulos oli 1,5 
milj. euroa ylijäämäinen. Verotuloja kertyi 2,8 milj. euroa edellistä vuotta enemmän 
ja verotulot kasvoivat 5,5 %. Nettoinvestoinnit olivat 6,2 milj. euroa. Lainakanta kas-
voi 3,7 milj. eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä oli 4.718 euroa. 
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Vuonna 2022 toimintakate on syyskuun talousraporteilla 1,2 prosentin kasvussa, 
mikä vastaa 1,4 milj. euroa. Toimintakatteen kasvu selittyy pitkälti sosiaali- ja ter-
veysmenojen kasvulla, jotka ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteutuman 2,6 
milj. eurolla eli 4,9%-yksiköllä. Tämä johtuu erikoissairaanhoidon toimintakulujen 
kasvusta ja toisaalta myös koronasta, jota on ollut kuluvana vuonna Etelä-Pohjan-
maalla paljon. Valtio on luvannut korvata koronasta aiheutuvia kuluja. Nämä ko-
ronatuet eivät näy syyskuun laskelmissa, joten todennäköistä on, että sosiaali- ja 
terveysmenojen toimintakatteen ylitys ei ole vuoden lopussa niin suuri kuin mitä 
syyskuun raportit osoittavat.  
 
Verotulot ovat kehittyneet myönteisesti ja syyskuun lopussa verotulot ovat kasva-
neet 2 milj. euroa eli 4,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 
Mikäli verotulot kasvavat ennusteen mukaisesti, verotulojen kasvu olisi 4,7 % vuo-
teen 2021 verrattuna. Vuoden 2022 valtionosuudet ovat n. 43,6 milj. euroa eli n. 2,2 
milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2021. Tilikauden 2022 tuloksesta on tulossa tä-
män hetkisen arvion perusteella alkuperäistä talousarviota parempi verotulokehityk-
sestä johtuen. Myös valtion avustus koronakustannuksiin auttaa kohentamaan ta-
loustilannetta jonkin verran, sillä perusturvan toimintakulut ovat olleet voimakkaassa 
kasvussa koko vuoden. Kuluvan vuoden nettoinvestoinnit ovat toteutuneet vain 55 
%:sti eli nettoinvestoinnit syyskuun lopussa olivat 5,4 milj. euroa. Vuoden 2022 al-
kuperäisen talousarvion nettoinvestoinnit olivat 9,015 milj. euroa ja syyskuun lopun 
muutetun talousarvion nettoinvestoinnit ovat 9,8 milj. euroa. Investoinnit toteutuvat 
takapainotteisesti ja kiihtyvät usein loppuvuodesta, mutta on todennäköistä että in-
vestointien toteutuma jää talousarviosta. Vuoden 2022 aikana valtuusto on hyväk-
synyt investointeihin lisämäärärahoja 0,8 milj. euroa.  
 
Arvioitu vuoden 2022 lopun arvioitu lainamäärä on n. 67 milj. euroa.  
 
Vuoden 2023 talousarvio on laadittu haasteellisista lähtökohdista. Kaikkiin talouden 
ennusteisiin sisältyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainaan jatkuu ja näkymä tulevaisuuteen on epävarma. Myöskään covid-19 viruk-
seen liittyvät uhkakuvat eivät ole täysin poistuneet. Kuntatalouden osalta epävar-
muutta liittyy myös sote- ja pelastustoimen kustannuskehitykseen sekä hyvinvointi-
alueille siirtyviin kustannuksiin ja tuloihin, joiden lopulliset vaikutukset kuntatalou-
teen selviävät vasta vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua.   
 
Vuoden 2023 talousarviossa vuosikate on 7,3 milj. euroa ja tilikausi päätyy 0,3 milj. 
euroa ylijäämäiseksi. Talousarviossa 2023 kaupungin toimintakate on -36,9 milj. eu-
roa. Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on 6,75 milj. euroa ja tilikausi päättyy 
nollatulokseen.  
 
Kaupungin nettoinvestointimenot ovat 6,7 milj. euroa vuoden 2023 talousarviossa. 
Toiminnan ja investointien rahavirta on n. 0,5 milj. euroa positiivinen. Investointien 
tulorahoitusprosentti on talousarviossa 96 %. Yksi merkittävimpiä suunnitelmavuo-
sien investointeja on uimahallin peruskorjausta/uudisrakennusta koskeva inves-
tointi. Vuodelle 2023 on varattu uimahalli-investointia koskeva suunnittelumäärä-
raha, jonka suuruus on 0,2 milj. euroa. Suunnitelmavuosille 2024-2025 uimahallia 
koskevan investointimäärärahan suuruudeksi on arvioitu n. 12 milj. euroa. Uimahal-
lia koskevaa investointipäätöstä ei ole kuitenkaan vielä tehty. 
 
Lainamäärän arvioidaan lyhentyvän vuonna 2023 0,8 milj. euroa. Lainamäärä kas-
vaa vuonna 2024 arvioilta 4,1 milj. euroa ja vuonna 2025 4,7 milj. euroa. Lainamää-
rän kasvua selittää suunnitelmavuosien 2024-2025 investointimäärän kasvu. Laina-
määrän kasvu täsmentyy vuosittain talousarviota laadittaessa ja ennusteiden tar-
kentuessa.  
 



Lapuan kaupunki Talousarvio 2023 12                    
 
3. Talousarvion perustelut 

 
Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 13.6.2022 talousarvion laadintaohjeet. Laa-
dintaohjeiden yhteydessä lautakunnille asetettiin euromääräiset raamit, joiden tar-
koitus oli ohjata talousarvioarviovalmistelua siten, että talous saadaan tasapainoon. 
Kevään ja kesän arvioiden perusteella tasapainoiseen lopputulokseen pääseminen 
sallisi 1,8 % toimintakatteen kasvun lautakuntien talousarvioon vuoden 2022 talous-
arvion tasosta. Lautakunnat ovat päässeet annettuihin talousarvioraameihin eikä 
kaupunginhallitus kokouksessaan 31.10.2022 palauttanut talousarvioita lautakun-
nille uudelleen valmisteltavaksi. Valtuuston talousseminaarissa 25.-26.10.2022 teh-
dyt linjaukset sivistyslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan talousarvioihin on huo-
mioitu ja muutokset ko. lautakuntien määrärahoihin on tehty kaupunginhallituksen 
kokouksen 22.11.2022 käsittelyyn.  
 
Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 13.6.2022 investointikatoksi 6,7 milj. euroa. 
Vuoden 2023 nettoinvestoinnit on 6,7 milj. euroa. Rakennusinvestointien osuus 
tästä on 1,7 milj. euroa. Suunnitelmavuosien investointitaso on vuotta 2023 suu-
rempi. Suunnitelmavuoden 2024 investointitasoksi on arvioitu 12 milj. euroa ja vuo-
den 2025 investointitasoksi 11,6 milj. euroa. 
 
Veroprosentit on valtuusto päättänyt pitää ennallaan (Kv 14.11.2022). Vuoden 
2023 kunnallisveroprosentti 8,86%. 
 
Toimielimet ovat varanneet vuoden 2023 palkankorotuksia varten määrärahat omiin 
talousarvioihinsa. Palkankorotuksiin liittyvien epävarmuuksien takia kaupunginhalli-
tuksen budjettiin on varattu 0,77 milj. euroa, joka jaetaan tarvittaessa palvelukes-
kuksille, mikäli palkkojen sopimuskorotukset ovat arvioitua suuremmat. 
 
 
Sote-uudistus 
 
Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuk-
sista. Hyvinvointialueiden perustamisella vastataan yhteiskunnan muutoksiin liittyen 
väestön ikääntymiseen ja palvelutarpeen kasvuun sekä syntyvyyden laskuun ja 
huoltosuhteen muutokseen. Lapuan sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen 
palvelut siirtyvät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. 
Siirtyvään toimintaan sisältyy perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen osalta 
oppilas- ja opiskelijahuollon psykologit ja kuraattorit. Laissa on määritelty hyvinvoin-
tialueelle ja toisaalta kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat tehtävät. Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen on määritelty molempien tehtäväksi siltä osin kuin tehtävä 
kytkeytyy kunnan/hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin. Kaupungille jää-
viä tehtäviä ovat esimerkiksi palveluliikenne, ympäristöterveydenhuolto, kelan työ-
markkinaosuudet, kotouttamisen tehtävät ja osa järjestöavustuksista. Soteuudistuk-
sen myötä kaupungin toimintakate vähenee noin 52 milj. euroa. Hyvinvointialueelle 
siirtyvän henkilöstön määrä on n. 400 henkilöä. Verorahoitus (verotulot ja valtion-
osuudet) vähenee yhteensä n. 51 milj. eurolla. Tiedot perustuvat talousarvion val-
misteluaineistoon. Sote-uudistukseen liittyvät taloudelliset vaikutukset talouteen sel-
viävät vasta vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistuttua. Taseessa olevaa irtainta 
omaisuutta, kuten koneita ja kalustoa siirtyy noin 0,2 milj. euron arvosta. Omaisuu-
den siirto katetaan ilman tulosvaikutusta kirjanpidollisesti peruspääomaa alenta-
malla. Vastaavalla tavalla käsitellään myös siirtyvä lomapalkkavelka. Kaupunki 
vuokraa omistamiaan sote- ja pelastustoimen tiloja hyvinvointialueelle 3 + 1 vuoden 
vuokrasopimuksella. Vuokra määräytyy vuokra-asetuksen mukaan.   
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3.1.1 Verotulot 

 
Kaupungin verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta.  
Kuntalain 11 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä val-
tuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä 
muiden verojen perusteista. Kunnan tuloveroprosenttia ei voida muuttaa poikkeuk-
sellisesti vuodelle 2023 sote-uudistuksen myötä.  
 
Kuntien vuoden 2021 tilinpäätösten mukaiset verotulot olivat n. 26,8 mrd. euroa. 
Kuntien verotulot kasvoivat n. 1,6 mrd. euroa (6,7%) edellisestä vuodesta. Kunnal-
lisverotulot kasvoivat koko maan tasolla vuonna 2021 n. 484 milj. euroa (2,4%). Kun-
tien yhteisöverotilitykset kasvoivat 893 milj. euroa (45,4%). Kiinteistöverotulot kas-
voivat verohallinnon uuden kiinteistöveron joustavan valmistumisen myötä 225 milj. 
euroa (12,9 %). Yhteensä kunnallisveroja kertyi 20,7 mrd. euroa, yhteisöveroja 2,86 
mrd. euroa ja kiinteistöveroja 1,97 mrd. euroa. 
 
Vuonna 2022 kuntien arvioidaan saavan verotuloja yhteensä noin 26,8 mrd. euroa. 
Kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan 4,8 %. Kuntien saamien yhteisövero-
tilitysten arvioidaan kasvavan 3,2 %. Kiinteistöveron tilitykset nousevat 7,5 %. Kaik-
kiaan kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan noin 1222 milj. euroa.  Vuonna 2022 
arvioidaan kunnallisveroja kertyvän 21,69 mrd. euroa, yhteisöveroja 2,95 mrd. euroa 
ja kiinteistöveroja 2,12 mrd. euroa. Kunnallisveron tilitysten yhteismäärä on kasva-
nut kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 3,8 %, yhteisöverotilitykset 12,8 % ja kiin-
teistöverotilitykset 10,3 %. 
 
Vuonna 2023 kuntien verotulojen arvioidaan vähenevän ensi vuonna 47% vuodesta 
2022. Kuntien verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan 14,1 mrd. euroa. Kunnallis-
verotuloja arvioidaan kertyvän 9,97 mrd. euroa, yhteisöveroja 2,05 mrd. euroa ja 
kiinteistöveroa noin 2,08 mrd. euroa. Kuntien verotulokertymä jää vuonna 2023 poik-
keuksellisesti normaalia korkeammalle tasolle, sillä osa aiempien vuosien kunnallis- 
ja yhteisöverotuloista tilittyy vuodelle 2023 vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yh-
teisöverotulojen jako-osuuksien mukaisesti.  
 
Lapuan kaupungin vuoden 2021 verotulokertymä oli n. 53,5 milj. euroa. Talousar-
vion 2022 verotulokertymäksi arvioitiin 53,3 milj. euroa. Vuoden 2022 verotulokehi-
tys on ollut hyvää, joten on erittäin todennäköistä, että verotuloja saadaan budjetoi-
tua enemmän. Vuoden 2022 verotulokertymäksi onkin arvioitu 56 milj. euroa. Vuo-
den 2023 verotulokertymän arvioidaan olevan 29,9 milj. euroa. Verotulokertymä vä-
henee kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna 26,1 milj. euroa. 
 

 
 
Kunnallisvero 
 

Vuoden 2023 talousarvio on laadittu sote-uudistuksen myötä leikatun 8,86 tulovero-
prosentin mukaan. Kunnat eivät voi muuttaa veroprosenttiaan vuodelle 2023, vaan 
kaikkien kuntien on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tulo-
veroprosentti vähennettynä 12,64%-yksiköllä. Vuoden 2023 verotuloarvioarviota 
tehtäessä käytettävissä on ollut ennakkotieto vuoden 2021 tulokehityksestä, jonka  
 

TP 2020 TP 2021  TA 2022 TPE 2022  TA 2023 SU 2024 SU 2025
Kunnallisvero 45 582 46 832 48 018 49 260 24 177 23 573 24 031
* veroprosentti 21,50 21,50 21,50 21,50 8,86 8,86 8,86
Kiinteistövero 2 774 3 095 2 978 3 150 3 113 3 113 3 113
Yhteisövero 2 323 3 558 2 317 3 623 2 626 2 626 2 725
Yhteensä 50 679 53 485 53 313 56 033 29 916 29 312 29 869
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mukaan ansiotulot kasvoivat koko maassa 3,6% ja Lapualla 3,9%. Lapuan ansiotu-
lojen arvioidaan kasvavan vuonna 2022 3,5% ja 3,2% vuonna 2023. Vuonna 2024 
ansiotulojen arvioidaan kasvavan 2,8% ja vuonna 2025 2,7%. 
 
Lapuan kunnallisverotilitysten arvioidaan kasvavan vuonna 2022 noin 5,2 %. 
Vuonna 2023 kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 24,2 milj. euroa.  
 

 
 

 
 
Yhteisövero 
 

Kuntaryhmän jako-osuus vuonna 2021 on 44,34 %. Vuonna 2022 kuntaryhmän 
jako-osuus on 33,76%. Kuntaryhmän jako-osuutta korotettiin vuonna 2021 10 %-
yksiköllä osana valtion kuntatalouden tukipakettia. Kuntien määräaikainen yhteisö-
vero-osuuden korotus päättyi vuoden 2021 lopussa, minkä seurauksena kuntaryh-
män jako-osuus aleni 10 %-yksiköllä. Arvioitu kuntaryhmän jako-osuus ensi vuodelle 
on 23,91 %.Yhteisöveroa siirretään kolmasosa kuntien ryhmäosuudesta hyvinvoin-
tialueille koko maan tasolla. Kaupungin yhteisöveron jako-osuus vuodelle 2023 
määräytyy verovuosien 2021 ja 2020 perusteella ja tieto osuudesta saadaan tammi-
kuussa 2023. 
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Yhteisöveron kehitys on ollut erityisen hyvää vuonna 2022 ja yhteisöveroa on ker-
tymässä arviolta 3,6 milj. euroa vuonna 2022. Vuoden 2022 talousarvion mukainen 
yhteisöverotuloarvio on 2,3 milj. euroa, joten kertyneet tilitykset ovat talousarviota 
suuremmat. Yhteisöverotulojen tilitys on ollut kuluvana vuonna koko maan tasolla 
ennakoitua parempaa.  
 
Talousarviovaiheessa on arvioitu kaupungin yhteisövero-osuuden olevan 2,6 milj. 
euroa vuonna 2023. Yhteisöveroennuste perustuu Kuntaliiton veroennustekehik-
koon. Verovuoden 2023 yhteisöveron määrää ennustetaan arvioidun yritysten tulos-
kehityksen perusteella vuodesta 2021 vuoteen 2023. Yritysten tuloskehitystä arvioi-
daan kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutoksen avulla. Yritysten tulos-
kehitys ei täysin seuraa toimintaylijäämän muutoksia. Varsinkin voimakkaiden suh-
dannevaihteluiden oloissa toimintaylijäämän antama kuva yritysten tuloksista saat-
taa poiketa huomattavasti todellisuudesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistövero 
 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiin-
teistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveropro-
senttien suuruuden laissa määriteltyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen 
samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.  
 
Kiinteistöveron tuotto on vuonna 2022 noin 3,2 milj. euroa ja kiinteistöveron määrän 
arvioidaan olevan vuonna 2023 n. 3,1 milj. euroa. Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty 
muutoksia vuodelle 2023. 
 
Valtiovarainministeriön valmisteleman kiinteistöverouudistuksen täytäntöönpano 
siirtyy päätettäväksi seuraavalla hallituskaudella. Kiinteistöverotusta on tarkoitus uu-
distaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamis-
kustannuksia. Koska kiinteistöjen verotusarvot valtaosin nousisivat, kuntien kiinteis-
töveroprosenttien ala- ja ylärajaa on vastaavasti tarkoitus alentaa. Uudistuksen ta-
voitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi osin 
uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. 
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Kiinteistöveroprosentit Vaihteluväli Kiinteistövero
Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93−2,00 % 1,05 %
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41−1,00 % 0,45 %
Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93−2,00 % 1,05 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00−6,00 % 6 %
Yleishyödyllinen käyttö 0-2,00% 0 %
Eräiden laitosten veroprosentti 0-3,10% 3,10 %

Vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Valtionosuudet 
 

Kuntien valtionosuusjärjestelmässä tapahtuu suuri muutos vuonna 2023, kun hyvin-
vointialueet aloittavat toimintansa ja kuntien valtionosuuksia siirretään merkittävästi 
hyvinvointialueelle. Suurin osa valtionosuuksista määräytyy jatkossakin ikäraken-
teen mukaan, mutta painopiste muuttuu olennaisesti. Nykyisessä järjestelmässä 
suurimmat valtionosuudet ovat tulleet yli 84-vuotiaista ja jatkossa suurimmat valti-
onosuudet kohdistuvat ikäryhmään 13–15-vuotiaat. Kuntien valtionosuusjärjestel-
mään jää kuitenkin eriä, jotka eivät perustu tulevaisuuden kunnan tehtäviin, vaan 
menneisyyden kunnan sote-kustannuksiin. 
  
Kuntien peruspalvelujen valtionosuudet vähenevät 7,1 mrd. euroa vuodesta 2022. 
Kuntien valtionavut ovat noin 5,4 mrd. euroa vuonna 2023. Laskennalliset valtion-
osuudet ovat noin 4,0 mrd. euroa, kuntien veromenetysten korvaukset noin 0,9 mrd. 
euroa ja muut valtionavut noin 0,5 mrd. euroa. Valtionapujen taso alenee huomatta-
vasti suhteessa vuoden 2022 varsinaiseen talousarvioon sote-uudistuksen seurauk-
sena. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuksia ja veromenetysten korvauksia siirre-
tään hyvinvointialueiden rahoitukseen, ja lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön hal-
linnonalan valtionavustukset kohdistuvat jatkossa pääosin hyvinvointialueille. 
 
Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 1,50 prosenttiyksiköllä 23,59 
prosentista 22,09 prosenttiin vuonna 2023. Valtionosuusprosentin laskua selittää 
pääosin vuonna 2023 käyttöön otettavat uudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen, asukasmäärän kasvun ja syrjäisyyden lisäosat, joiden rahoitus toteutetaan val-
tionosuusjärjestelmän sisällä valtionosuusprosenttia pienentämällä.  
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Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen vuonna 2023 verrattuna vuo-
den 2022 varsinaiseen talousarvioon on lähellä neutraalia. Hallitusohjelman mukai-
set tehtävien ja velvoitteiden lisäykset on tehty pääosin jo aikaisempina vuosina ja 
osa määräaikaisista lisäyksistä valtionavustuksiin päättyy vuoden 2022 lopussa. 
Kuntien uusiin ja laajeneviin tehtäviin osoitetaan täysi valtionosuus ja valtion päät-
tämät veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille. 
 
Lapuan kaupungin vuoden 2023 talousarviossa valtionosuuksien kokonaismäärä 
laskee sote-uudistuksen myötä n. 28 milj. eurolla. Vuonna 2023 valtionosuuksia ar-
vioidaan kertyvän n. 15 milj. euroa. Talousarviovuoden 2023 valtionosuusarvioon 
sisältyy suurta epävarmuutta, koska valtiokonttorille on vielä lokakuun lopussa toi-
mitettu korjatut taloustilastot, sillä ohjelmatoimittajasta johtuvista syistä kaikki tiedot 
eivät ole siirtyneet valtiokonttorille. Loppuvuodesta toimitetaan uudet korjatut valti-
onosuuslaskelmat. Myöskään suunnitelmavuosien valtionosuusarviointia ei voida 
tehdä luotettavasti ennen kuin tiedetään, miten kuntien vuoden 2022 toteutuneet 
sosiaali- ja terveydenhuollon menot toteutuvat suhteessa vuoden 2022 talousarvi-
oon. Mikäli menot osoittautuvat vuoden 2022 tilinpäätöksessä suuremmiksi kuin 
vuoden 2022 talousarviossa ja verotulojen kasvu ei kata erotusta, kunnilta leikataan 
valtionosuuksia hyvinvointialueiden tarpeiden kattamiseksi. On myös mahdollista, 
että kuntien valtionosuuksia leikataan enemmän, mitä syksyllä 2022 on arvioitu.  
 
Suunnitelmavuosien 2024-2025 valtionosuuksista saadaan tarkempaa tietoa vuo-
den 2023 aikana. Vuosina 2024-2025 leikataan vielä erikseen vuoden 2023 mah-
dollinen ns. liikaa maksettu valtionosuus. Lapuan vuoden 2023 valtionosuus on ar-
vioitu varovaisuuden periaatteella, joten voi olla myös mahdollista, että vuoden 2023 
valtionosuudet ovat suuremmat, mutta mikäli vuoden 2022 sosiaali- ja terveysmenot 
ovat vuoden 2022 talousarviota suuremmat vuosien 2024-2025 valtionosuuksia lei-
kataan liikaa maksetulla osalla. Tarkkojen ennakkolaskelmien teko vuosien 2024-
2025 osalta on mahdotonta vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä. Käsi-
tys tarkentuu sitä mukaan, kun tieto vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuoltokus-
tannusten ja verotulojen kehityksestä tarkentuu, mikä tapahtuu lopullisesti vasta 
syksyllä 2023. 
 
Lapuan valtionosuudet varovaisesti arvioitua vuonna 2023 ovat ennakkoarvioiden 
mukaan n. 15 milj. euroa. Laskelmat täsmentyvät loppuvuonna 2022. 
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3.1.3 Toimintatuotot 
 

Siltä osin kuin kaupunginvaltuusto ei ole erikseen vahvistanut joidenkin maksujen 
perusteita, lautakuntien tulee vahvistaa maksujen perusteet kulloinkin voimassa ole-
van lainsäädännön mahdollistamalla tavalla. Lautakuntien tulee vuosittain tarkistaa 
maksujen määrät ja tehdä tarvittaessa kustannustason muutosta vastaavat tarkis-
tukset. 
 
Vuoden 2023 talousarvion arvioidut toimintatuotot ovat 10,4 milj. euroa, josta sote-
kiinteistöjen vuokratulojen osuus on 2,2 milj. euroa. Vuoden 2022 talousarvioon ver-
rattuna toimintatuotot ovat pienentyneet n. 18% eli 2,3 milj. euroa. Mikäli laskel-
massa ei huomioida sote-kiinteistöjen vuokratuottoja, vähennys olisi 37%. Kuntata-
loudesta siirtyy sote-palveluiden myötä merkittävä määrä esimerkiksi asiakasmak-
sutuottoja hyvinvointialueelle. Koko maan tasolla toimintatuottojen laskuksi on arvi-
oitu 31%. Toimintatuottojen laskua hidastavat kuntien sote-kiinteistöistä saamat 
vuokratulot.  
 
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on vuoden 2023 talousarviossa 21,9%.  
Toimintatuottojen osuus kaikista kaupungin tuloista on n. 23 %. Myyntituottojen 
osuus toimintatuotoista on 41%, muiden toimintatuottojen osuus on 33% (sisältää 
sote-kiinteistöjen vuokrat 2,2 milj. euroa), tukien ja avustusten osuus on 14% ja 
maksutuottojen osuus on 12%.  
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3.3 Toimintakulut 
 

Toimintakulut vuoden 2023 talousarviossa ovat yhteensä 47,8 milj. euroa. Toimin-
takulut eivät ole verrannollisia vuoden 2022 talousarvioon. Toimintakulut ovat vä-
hentyneet n. 54,8 milj. eurolla (53%) vuoden 2022 alkuperäiseen talousarvioon ver-
rattuna siirtyvien sosiaali- ja terveysmenojen vuoksi.  
 
Talousarvion toimintamenoista merkittävimmän erän muodostavat henkilöstökulut, 
joiden osuus on 64% kaikista toimintakuluista. Henkilöstömenojen määrä vuoden 
2023 talousarviossa on n. 30,4 milj. euroa. Palvelujen ostojen osuus on 20% eli 9,8 
milj. euroa. Aineiden ja tarvikkeiden osuus on 5,2 milj. euroa eli 11%. Avustusten 
määrä on 1,9 milj. euroa eli n. 4%. Vuokrien ja muiden toimintakulujen osuus on n. 
0,4 milj. euroa mikä vastaa alle 1% osuutta kaikista toimintakuluista. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Henkilöstömenot 
 

Henkilöstömenot ovat n. 64% kaupungin toimintakuluista. Lapuan kaupungin toi-
minta on palvelutoimintaa, joten on luonnollista että henkilöstömenot ovat suurin 
menoerä. Palkkakustannusten nousuun on talousarvion valmisteluvaiheessa va-
rattu 1,8%, mutta talousarviovalmistelun edetessä tehtiin kaupunginhallituksen bud-
jettiin 0,77 milj. euron lisävaraus palkkamenoihin siltä varalta, että palkkojen sopi-
muskorotuksiin liittyvät epävarmuustekijät toteutuvat vuoden 2023 aikana. Kokonai-
suudessaan palkkakustannusten nousuun on talousarviossa varattu 3%:n korotuk-
sella.    
 

3.2.2 Sisäiset vuokrat 
 
Talousarviosta on jätetty sisäiset vuokrat talousarvion laadintavaiheessa pois ver-
tailukelpoisuuden vuoksi. Sisäiset vuokrat tuodaan alkuvuodesta 2023 kaupungin-
valtuustolle käsiteltäväksi. Sisäisten vuokrien määrä vuoden 2023 talousarviossa 
on n. 12,7 milj. euroa.  
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3.2.3 Rahoitustulot ja -menot 

 
Talouden näkymät ensi vuoteen ovat hiipuneet kuluvan vuoden aikana. Euroopan 
talouskasvu uhkaa jäädä energiakriisin vuoksi vaatimattomaksi. Euroopan Keskus-
pankki on joutunut nostamaan korkotasoa inflaation vuoksi. Nollakorkojen aika on 
ohitse.  
 
Keskuspankkien rahapolitiikka ja julkisen sektorin finanssipolitiikka ovat menneinä 
vuosina tukeneet taloutta merkittävästi. Tämän seurauksena velan määrä on nous-
sut ympäri maailman voimakkaasti. Korkotason nousu tulee lisäämään velallisten 
menoja. Hiipuva talous puoltaisi korkotason pitämistä matalana, mutta inflaation ta-
kia korkoja on nostettu. Euroopan keskuspankki on jatkanut arvopaperiostoja mark-
kinoilta sijoittamalla uudelleen erääntyvien arvopapereiden pääoman. Tämä hillitsee 
osaltaan pitkien korkojen nousua ja tällä hetkellä korkokäyrä on ollut tasainen eli 
lyhyiden ja pitkien korkojen erotus on pieni.  
 
Ensi vuoden talousarvio on laadittu tämän hetken markkinaennusteiden mukaisen 
korkotason varaan. Ennusteet muuttuvat kuitenkin nopeasti ja epävarmuus ensi 
vuoden koroista on melko suuri. Lyhyiden markkinakorkojen arvioidaan nousevan 
jopa 3,5%:iin ensi vuonna.  
 
Kaupungin korkomenot tulevat ensi vuonna kasvamaan korkotason nousun vuoksi. 
Kaupungin korkomenot ovat arviolta 0,68 milj. euroa vuonna 2023. Näkemys perus-
tuu lokakuun tilanteeseen. Lapuan kaupungin lainojen suojausaste on 64%, minkä 
vuoksi tulevat korkotason muutokset vaikuttavat kaupungin korkotasoon n. 36% pai-
nolla.     
 
Suunnitelmajaksolla vuosina 2024 - 2025 korkomenojen arvioidaan kasvavan sel-
västi, sillä korkotaso on talousennusteiden mukaan nousussa ja lainamäärä kasvaa 
suunnitelmavuosina 2024-205. Näkemys perustuu korkomarkkinoiden tämän hetki-
seen hinnoitteluun tulevaisuudesta ja tehtyyn investointisuunnitelmaan.  
 
Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän ensi vuonna noin 0,24 milj. euroa. Ne muodos-
tuvat pääosin osingoista ja osuuspääoman koroista. Muiden rahoituskulujen osuus 
on 0,12 milj. euroa. 
 
 

3.2.4 Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos 
 
Vuoden 2021 tilinpäätöksen vuosikate oli 7,97 milj. euroa ja tilikauden tulos oli yli-
jäämäinen 1,47 milj. euroa. Vuoden 2022 talousarvion vuosikate on 6,75 milj. euroa 
ja poistojen jälkeen tilikauden tulos olisi 0 euroa. Lapuan kaupungin sosiaali- ja ter-
veysmenot ovat olleet voimakkaassa kasvussa kuluvan vuoden aikana. Suomen 
valtio korvaa kunnille koronasta aiheutuvia välittömiä kustannuksia vuoden 2022 ai-
kana. Koronakorvausten määräksi on arvioitu n. 1 milj. euroa. Tämä tasaisi sosiaali- 
ja terveysmenojen kasvua, joten sosiaali- ja terveysmenojen lisämäärärahan mää-
räksi on arvioitu 1,6 milj. euroa. Lapuan kaupungin valtuusto käsittelee asiaa joulu-
kuussa.  
 
Kuluvasta vuodesta ennakoidaan tulevan ylijäämäinen. Toimintakulut ovat kasva-
neet ennakoitua enemmän, mutta hyvä verotulokehitys auttaa pysymään kokonais-
talousarviossa ja jopa kääntämään sen lievästi ylijäämäiseksi.  
 
Vuoden 2023 vuosikatteeksi on arvioitu 7,3 milj. euroa ja suunnitelman mukaisten 
poistojen jälkeen tilikauden tulos olisi 0,27 milj. euroa.  
 



Lapuan kaupunki Talousarvio 2023 21                    
 

Lapuan kaupungin suunnitelmapoistoiksi arvioidaan 7 milj. euroa. Poistojen määrä 
kasvaa uusien investointien myötä. Lopullinen poistomäärä selviää tilinpäätöksen 
laatimisen yhteydessä. Suunnitelmakausien poistojen määrän on arvioitu pysyvän 
n. 6,9 milj. euron tasossa.  
 
Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit tilinpäätösvuosilta 2012-2021 sekä talousar-
vio- ja suunnitelmavuodet 2022-2025. 
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3.2.5  Yhteenveto lautakuntien määrärahoista 
 

  
Valtuuston nähden sitovia eriä ovat lautakuntien toimintakatteet. 
Toimielinten toimintakatteiden prosentuaalinen osuus koko kaupungin toimintakat-
teesta talousarviossa 2023 

 

 
Muut toimielimet (vaalit, tarkastusltk, valtuusto, ympäristöltk) 

 
  

Vaalit TA 2023
Toimintatuotot 30000
Toimintakulut -25 000
Toimintakate 5 000

Tarkastuslautakunta TA 2023
Toimintatuotot 0
Toimintakulut -34 000
Toimintakate -34 000

Valtuusto TA 2023
Toimintatuotot 0
Toimintakulut -76 000
Toimintakate -76 000

Kaupunginhallitus TA 2023
Toimintatuotot 3 101 208
Toimintakulut -5 874 808
Toimintakate -2 773 600

Sivistyslautakunta TA 2023
Toimintatuotot 1 331 740
Toimintakulut -22 407 243
Toimintakate -21 075 503

Vapaa-ajan lautakunta TA 2023
Toimintatuotot 1 266 810
Toimintakulut -4 425 848
Toimintakate -3 159 038

Tekninen lautakunta TA 2023
Toimintatuotot 4489000
Valmistus omaan käyttöön 500000
Toimintakulut -14 612 300
Toimintakate -9 623 300

Ympäristölautakunta TA 2023
Toimintatuotot 132 095
Valmistus omaan käyttöön 0
Toimintakulut -340 000
Toimintakate -207 905



Lapuan kaupunki Talousarvio 2023 23                    
 
4. Tulos- ja rahoituslaskelma 

 
4.3 Tuloslaskelma 
 

Talousarvion tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka kunnan tulorahoitus riittää palve-
lutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä taloudellisen 
käyttöiän mukaisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmassa laske-
taan yhteen talousarvion käyttötalousosan toimintatulot ja -menot. Tuloslaskelma-
osan välituloksina esitetään seuraavat tiedot: 
 
 Toimintakate kertoo, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla,  

valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla 
 Vuosikate ilmoittaa paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhen-

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

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

 
Vuoden 2023 talousarvion toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toi-
mintakate on 36,9 milj. euroa negatiivinen. Toimintakatteen jälkeen tuloslaskel-
massa esitetään verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot. Vuoden 
2023 verotuloiksi on arvioitu 29,9 milj. euroa ja valtionosuuksien määräksi 14,9 milj. 
euroa. Verorahoituksen määrä on vähentynyt vuoden 2022 talousarvioon verrattuna 
51,3 milj. euroa mikä on n. 53% vähemmän.  
 
Talousarvion 2023 vuosikate on 7,3 milj. euroa. Vuosikate on n. 558 euroa asukas. 
Vuoden 2023 poistojen määräksi on arvioitu 7 milj. euroa. Vuosikate kattaa suunni-
telman mukaiset poistot. Tilikauden ylijäämä on näin ollen 0,27 milj. euroa.  
 
Vuoden 2021 tilinpäätös ja talousarvio 2022 eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2023 
talousarvioon verrattuna. Lapuan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen ja Etelä-
Pohjanmaan pelastuslaitoksen menot ovat mukana vuoden 2021 tilinpäätöksessä 
ja vuoden 2022 talousarviossa. Myös verotulot ja valtionosuudet ovat vielä täysi-
määräisiä vuosien 2021-2022 luvuissa. Muutokset ovat suuria verrattuna vuoden 
2023 talousarvioon. 
 
Esitetty tuloslaskelmaosa sisältää ulkoiset menot. Esitetty tuloslaskelma ei siis si-
sällä sisäisiä vuokria. Talousarviovuoden 2023 ja suunnitelmavuosien 2024-2025 
valtionosuusarvioon sisältyy suurta epävarmuutta, millä on vaikutusta tilikauden tu-
lokseen. Suunnitelmavuosien 2024-2025 talousarviolaadinta lähtee siitä ajatuk-
sesta, että talous on vähintäänkin tasapainossa eli tilikauden tulos olisi nolla. Toteu-
tuakseen tämä vaatii tarkkaa taloudenpitoa ja toimintojen suunnittelua sekä kustan-
nustietoisia ratkaisuja. Jotta lainamäärä pysyisi hallittuna vaatii se suunnitelmavuo-
siltakin minimissään nollatulosta korkeasta investointitasosta huolimatta.  
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(Asukasmäärä perustuu tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteeseen ) 

 
 
  

Tuloslaskelma        Tilinp. TA 2022 Talousarvio Muutos Muutos TS TS
Ulkoiset 2021 Muutettu 2023 € % 2024 2025

Toimintatuotot                                                                                     
Myyntituotot 4 793 566 4 658 399 4 265 428 -392 971 -8,4 % 4 350 737 4 446 453
Maksutuotot 4 538 274 4 304 769 1 248 875 -3 055 894 -71,0 % 1 273 853 1 301 877
Tuet ja avustukset 2 932 997 1 868 700 1 441 530 -427 170 -22,9 % 1 470 361 1 502 709
Muut toimintatuotot 1 854 604 1 771 424 3 395 020 1 623 596 91,7 % 3 397 981 3 415 569
Toimintatuotot 14 119 442 12 603 292 10 350 853 -2 252 439 -17,9 % 10 492 931 10 666 608
Valmistus omaan käyttöön 307 051 615 000 500 000 -115 000 -18,7 % 500 000 500 000

Toimintakulut                                                                                     
Henkilöstökulut -46 604 931 -48 798 070 -30 443 903 18 354 167 -37,6 % -31 174 557 -31 922 746
Palvelujen ostot -42 883 410 -41 549 976 -9 814 935 31 735 041 -76,4 % -10 040 679 -11 271 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 585 751 -6 304 102 -5 209 945 1 094 157 -17,4 % -5 329 774 -5 452 359
Avustukset -4 112 457 -4 566 500 -1 885 800 2 680 700 -58,7 % -1 929 173 -1 967 757
Muut toimintakulut -997 833 -1 036 344 -440 615 595 729 -57,5 % -450 749 -461 116
Toimintakulut -101 184 382 -102 254 992 -47 795 198 54 459 794 -53,3 % -48 924 931 -51 075 608

Toimintakate -86 757 889 -89 036 700 -36 944 345 52 092 355 -58,5 % -37 932 000 -39 909 000
0

Kunnallisvero 46 831 554 48 018 000 24 177 000 -23 841 000 -49,7 % 23 573 000 24 031 000
Yhteisövero 3 095 352 2 317 000 2 626 000 309 000 13,3 % 2 626 000 2 725 000
Kiinteistövero 3 557 912 2 978 000 3 113 000 135 000 4,5 % 3 113 000 3 113 000
Verotulot yht. 53 484 818 53 313 000 29 916 000 -23 397 000 -43,9 % 29 312 000 29 869 000
Valtionosuudet 41 409 681 42 812 700 14 863 000 -27 949 700 -65,3 % 16 600 000 18 000 000

Rahoitustuotot ja -kulut                                                                       
Korkotuotot 74 443 48 000 50 000 2 000 4,2 % 50 000 50 000
Muut rahoitustuotot 210 252 193 000 190 000 -3 000 -1,6 % 190 000 190 000
Korkokulut -352 601 -490 000 -680 000 -190 000 38,8 % -1 200 000 -1 200 000
Muut rahoituskulut -97 518 -90 000 -120 000 -30 000 33,3 % -120 000 -100 000
Rahoitustuotot ja -kulut -165 425 -339 000 -560 000 -221 000 65,2 % -1 080 000 -1 060 000

0
Vuosikate 7 971 186 6 750 000 7 274 655 524 655 7,8 % 6 900 000 6 900 000

                                                                      
Suunnitelman mukaiset poistot -6 499 007 -6 750 000 -7 000 000 -250 000 3,7 % 6 900 000 6 900 000

Tilikauden tulos 1 472 179 0 274 655 274 655 0 0

Tunnusluvut TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025
Ylijäämä taseessa (1000€) 20 957 21 257 21 532 21 532 21532
Toimintatuotot/toimintakulut % 14,0 % 12,4 % 21,9 % 21,7 % 21,1 %
Vuosikate / poistot % 122,6 % 100,0 % 103,9 % 100,0 % 100,0 %
Vuosikate €/ asukas 561 480 558 497 500
Verotulot € / asukas 3 564 3 793 2 065 2 112 2 166
Asukasmäärä 14 221 14 057 13 969 13 878 13 787
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4.4 Rahoituslaskelma 
 

Talousarvion laskelmaosan rahoituslaskelmaan kootaan käyttötalous-, tuloslas-
kelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta (toiminnan ja inves-
tointien rahavirta). Lisäksi rahoitusosaan merkitään kaupungin antolainauksen, lai-
nakannan ja mahdolliset oman pääoman muutokset sekä arvio merkittävistä muutok-
sista muissa maksuvalmiuden erissä (rahoituksen rahavirta). 
 
Rahoituslaskelma on rahavirtalaskelman luonteinen, sen lopussa esitetään toiminnan 
ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen vaikutus kaupungin rahavaroihin eli sitä, 
miten kaupungin rahavarat muuttuvat toiminnan johdosta tilikauden aikana. Välitulok-
sena esitetään vaikutus maksuvalmiuteen. 
 
Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan tuloista ja menoista kertyvä tulorahoitus 
on talousarviossa 2023 7,3 milj. euroa. Investointien aiheuttama rahoitustarve eli in-
vestoinnit vähennettynä niihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja myyntituloilla on 6,7 milj. 
euroa. Tulorahoitus riittää investointien kattamiseen, ja toiminnan ja investointien ra-
havirta muodostuu yhteensä n. 0,5 milj. euroa positiiviseksi. 
 
Uutta lainaa arvioidaan nostettavan 8 milj. euroa vuonna 2023. Kaupungin lainoja 
lyhennetään maksuohjelmien mukaisesti 8,8 milj. eurolla. Kokonaislainamäärän arvi-
oidaan vähentyvän 0,8 milj. euroa.  
 
Asukaskohtaisen lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2022 lopussa 4.766 euroa 
ja vuoden 2023 lopussa 4.739 euroa. Kaikkiaan talousarvion vaikutus kaupungin ra-
havaroihin on n. 0,3 milj. euroa negatiivinen. Talousarvion toteutuessa kaikilta osil-
taan kaupungin rahavarat ja eräät muut maksuvalmiuteen vaikuttavat erät pienene-
vät kyseisellä summalla. 
 
Vuosien 2023 - 2025 investointisuunnitelma on yhteensä 30,4 milj. euroa, josta talon-
rakennushankkeiden osuus on 16 milj. euroa. Suunnitelmakausien merkittävin inves-
tointi on uimahallia koskeva investointi, jonka suuruudeksi on investointisuunnitel-
massa arvioitu 12,2 milj. euroa. Lainamäärää ja lainanhoidosta aiheutuvia kustannuk-
sia voidaan vähentää pääsemällä parempaan vuosikatteeseen, jolloin investointeja 
voidaan kattaa omarahoituksella. Vuosikatetta merkittävästi suuremmat investoinnit 
johtavat puolestaan lainamäärän kasvuun.  
 
Vuoden 2022 lopun arvioitu lainakanta on 67 milj. euroa. Investointitarpeiden vuoksi 
kaupungin lainamäärä nousee n. 75 milj. euroon vuoden 2025 lopussa, mikäli kaikki 
investoinnit toteutuvat suunnitellussa aikataulussa ja investoinnit tehdään kaupungin 
taseeseen ja toimintakate sekä tulorahoitus kertyvät arvioidusti.  
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RAHOITUSLASKELMA TP 2021 TAM 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025
Toiminnan rahavirta
Vuosikate 7 971 186 6 750 000 7 274 655 6 900 000 6 900 000
Tulorahoituksen korjauserät -129 543 -90 000 -90 000 -90 000 -90 000
Tulorahoitus yhteensä 7 841 642 6 660 000 7 184 655 6 810 000 6 810 000

Investointien rahavirta
Investointimenot -6 683 102 -11 432 600 -7 550 000 -14 060 000 -12 442 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin 74 758 330 000 50 000 1 110 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 372 341 1 390 000 800 000 800 000 800 000
Investointien rahavirta, netto -6 236 002 -9 712 600 -6 700 000 -12 150 000 -11 642 000

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 605 640 -3 052 600 484 655 -5 340 000 -4 832 000

Rahoituksen rahavirta
Antolainasaamisten vähennykset 172 200 62 000 62 000 62 000 62 000
Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 0
Antolainauksen muutokset 172 200 62 000 62 000 62 000 62 000
Pitkäaik. lainojen lisäys 5 000 000 11 000 000 8 000 000 14 000 000 14 000 000
Pitkäaik.lainojen vähennys -8 747 442 -8 896 000 -8 800 000 -9 500 000 -9 300 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0
Lainakannan muutokset -3 747 442 2 104 000 -800 000 4 500 000 4 700 000
Oman pääoman muutos 0
Toimeksiantojen var.ja pääomien muut. -74 422
Vaihto-omaisuuden muutos 8 021
Saamisten muutos -976 621
Korottomien velkojen muutos 270 099
Muut maksuvalmiuden muutokset -70 219
Rahoituksen rahavirta -3 645 461 2 166 000 -738 000 4 562 000 4 762 000

Vaikutus maksuvalmiuteen -2 039 821 -886 600 -253 345 -778 000 -70 000

Tunnusluvut TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025
Nettoinvestoinnit / asukas € 439 691 480 875 844
Lainakanta 67 029 67 000 66 200 70 700 75 400
Lainakanta €/asukas 4718 4 766 4 739 5 094 5 469
Asukasmäärä (Tilastokeskuksen väestöennuste 2021) 14 203 14 057 13 969 13 878 13 787

Lainakanta vuoden 2022  osalta on laskettu lokakuun 2022 tietojen pohjalta.

Investointien tulorahoitus% 59 % 96 % 49 % 55 %
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5. Investoinnit 
 

Talousarvion 2023 investointimenot ovat 7,55 milj. euroa ja investointituloiksi on 
budjetoitu 0,85 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ovat näin ollen 6,7 milj. euroa. Raken-
nusinvestointien määrä on talousarviossa 2023 1,66 milj. euroa. Vuoden 2023 mer-
kittävimmät rakennusinvestoinnit ovat uimahallia koskeva suunnittelumääräraha 0,2 
milj. euroa, Vanhan Paukun tilojen kehittäminen 0,2 milj. euroa, Honkimetsän vari-
kon laajentaminen ja pihavarastojen rakentaminen 0,35 milj. euroa, Kauhajärven 
koulun lämmitysjärjestelmän uudistaminen 0,19 milj. euroa ja Ruhan koulun remon-
tointi 0,1 milj. euroa. 
 
Liikenneväyliin on varattu 2,13 milj. euroa, puistoihin ja piha-alueisiin 0,59 milj. eu-
roa, urheilu- ja ulkoilualueisiin 0,1 milj. euroa, vesihuoltolaitoksen investointeihin 
0,95 milj. euroa ja kalustohankintoihin 0,975 milj. euroa. Maa-alueiden ostoihin on 
varattu 0,84 milj. euroa ja myynteihin 0,8 milj. euroa. 
 
Investointiosan vuosien 2024-2025 investointikohteet ja niiden rahoitus päätetään 
vuosittain ko. talousarvion vahvistamisen yhteydessä. 
 
Investoinneista on yksityiskohtainen luettelo talousarviokirjan lopussa liitteenä. 
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Yhteenveto investoinneista 
 

 

2023 2024 2025
Maa-alueet / Kaupunginhallitus menot -840 -840 -840

tulot 800 800 800
netto -40 -40 -40

Kaupungin hallituksen muut investoinnit menot -453 -490 -315
tulot 0 0 0
netto -453 -490 -315

Rakennusinvestoinnit menot -1 710 -8 070 -7 120
tulot 50 850 0
netto -1 660 -7 220 -7 120

Liikenneväylät menot -2 130 -2 800 -1 540
tulot
netto -2 130 -2 800 -1 540

Urheilu- ja ulkoilualueet menot -100 -400 -400
tulot 0 200 0
netto -100 -200 -400

Puistot ja piha-alueet menot -590 -872 -665
tulot 0 0 0
netto -590 -872 -665

Vesihuoltolaitos yhteensä menot -952 -1095 -1265
tulot
netto -952 -1095 -1265

Kalusto / Tekninen lautakunta menot -210 -281 -185
tulot
netto -210 -281 -185

Kalusto / Ympäristölautakunta menot
tulot
netto

Kalusto / Sivistyslautakunta menot -565 -343 -297
tulot 0 60 0
netto -565 -283 -297

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ menot -7 550 -14 060 -12 442
tulot 850 1 960 800
netto -6 700 -12 150 -11 642
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6. Talousarvion sitovuus 
 
Talousarvion sitovuustasot eri talousarvion osille on osa toiminnan ohjausta. Val-
tuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sitovana hyväksyttyjä 
määrärahoja ei saa ylittää. Sitovuudella tarkoitetaan myös raportointivelvollisuuden 
tasoa. 
 
Talouspäällikkö voi tehdä talousarvion teknisiä määrärahasiirtoja (esim. palkkava-
rausmäärärahojen siirto, sisäisten vuokrien korjaukset, tekniset korjaukset, kustan-
nuspaikkojen ja osastotasojen korjaukset), jotka eivät vaikuta talousarvion koko-
naistoteutumaan. Organisaatiomuutoksesta johtuvien määrärahojen muutoksista 
toimielinten välillä päättää valtuusto.  
 
Vuoden 2023 talousarvion määrärahojen sitovuustasot valtuustoon nähden ovat: 
 

Käyttötalousosa: Toimielimen nettomeno eli toimintakate 
Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunnat hyväksyvät talous-
arvion käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen talousarvion täytän-
töönpano-ohjeiden mukaisesti.  
 

Tuloslaskelmaosa: Verotulot 
  Valtionosuudet 
  Rahoitustuotot- ja kulut 
 

Rahoitusosa: Pitkäaikaisten lainojen lisäys 
  Antolainojen lisäys 
 
         Investointiosa: Kaupunginvaltuuston nähden sitovia ovat tehtäväalueiden nettome-

not. Tehtäväalueet ovat seuraavat: 
- Kiinteän omaisuuden loppusumma 
- Rakennusinvestointien loppusumma 
- Liikenneväylien loppusumma 
- Muut kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä, josta erikseen vesi-

huoltolaitoksen loppusumma 
- Lautakuntakohtainen kalustohankintojen loppusumma  
- Arvopaperit ja osuudet 
- Aineeton käyttöomaisuus 

 
Lautakuntaan nähden sitovia investointeja ovat: 
 
Tekninen lautakunta: rakennusinvestointien, liikenneväylien, mui-
den kiinteiden rakenteiden ja laitteiden, josta erikseen urheilu- ja 
ulkoilualueiden ja vesihuoltoinvestointien hankekohtainen jako 
 
Lautakunnat: Kalustohankintojen kustannuspaikkakohtainen jako 
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Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 
 

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden ai-
kana neljännesvuosittain. Mahdollisista ylitysuhista on raportoitava kaupunginhalli-
tukselle välittömästi ja samalla esitetään korjaustoimenpiteet talousarvion ylitysuhan 
välttämiseksi. Raportissa palvelualueet esittävät tavoitteiden toteutumisen seuran-
taan perustuvan käsityksensä niiden toteutumisesta koko talousarviovuoden aikana. 
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista seurataan lisäksi kuukausiraporttien 
avulla. 
 

7. Käyttötalous ja tavoitteet 
 

7.3 Vaalit 
 

 
Sitovuustaso valtuuston nähden on toimintakate. 

 
 

7.4 Tarkastuslautakunta 
 

 
 Sitovuustaso valtuuston nähden on toimintakate 

 

7.5 Kaupunginvaltuusto 
 

 
 
Sitovuustaso valtuuston nähden on toimintakate 

 
 
 
 

  

VAALIT TP 2021 TA 2022 TA 2023
Muutos%    
TA 22/23 Muutos €

Toimintatuotot 15 602 35 000 30 000 85,71 % -5 000
Toimintakulut -37 710 -38 000 -25 000 65,79 % 13 000
Toimintakate -22 108 -3 000 5 000 -167 % 8 000

TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2021 TA 2022 TA 2023 Muutos % Muutos €
Toimintatuotot 0 0 0
Toimintakulut -21 902 -34 000 -34 000 100,00 % 0
Toimintakate -21 902 -34 000 -34 000 100 % 0

KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2021 TA 2022 TA 2023 Muutos % Muutos €
Toimintatuotot 0 0 0 0
Toimintakulut -62 122 -76 000 -76 000 100,00 % 0
Toimintakate -62 122 -76 000 -76 000 100 % 0
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7.6 Kaupunginhallitus 
 

 
Kaupunginhallituksen vuoden 2023 talousarvio ei ole vertailukelpoinen vuoden 2022 talousarvion kanssa. Talous-
arvioon sisältyy 0,77 milj. euron vara palkankorotuksiin, mikäli palkkojen sopimuskorotuksiin sisältyviä varauseh-
toja käytetään vuoden 2023 aikana. Kaupunginhallituksen toimintatuotot sisältävät sote-kiinteistöjen vuokratulot, 
joiden budjetoitu määrä on 2,255 milj. euroa. Lisäksi kaupunginhallituksen budjettiin sisältyy kelan työmarkkina-
tuen kuntaosuus 0,52 milj. euroa ja ympäristöterveydenhuolto 0,27 milj. euroa. Em. osa-alueet ovat olleet aiem-

min perusturvalautakunnan budjetissa.  
Sitovuustaso on valtuuston nähden toimintakate. 
 

 
Hallinnon toimiala 
 
Vahvuutena välittäminen 
 

Korona exitiin liittyvä Vahvuutena välittäminen –kampanja käynnistettiin vuonna 
2022 ja vuoden aikana teema on ollut vahvasti mukana kaupungin toiminnassa kos-
kien koko Lapuan kaupunkia, kaupunkilaisia ja henkilöstöä. Kampanjan tavoitteina 
on kunnioittavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen ilmapiirin vahvistaminen, koko-
naisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen, yhteisöllisyyden kasvattaminen ja osallisuu-
den lisääminen. 
Vahvuutena välittäminen –teema huomioidaan toiminnassa myös talousarvio-
vuonna sekä suunnitelmakaudella. 
 

 
Hallintopalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

Hallintopalveluissa hoidetaan mm. kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät. Hallintoyksikkö myös tukee ja avustaa muita 
hallintoyksiköitä mm. hallinto- ja asianhallintatehtävissä sekä antaa oikeudellista 
palvelua kaupungin hallintoyksiköille ja konserniyksiköille. Hallintoyksikkö hoitaa 
kaupungin neuvonnan, vaalien järjestelyihin liittyvät tehtävät sekä työllistämiseen 
liittyviä hallinto-tehtäviä. 

 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023  
 

Kaupungin neuvontapalvelut keskitetään Vanhaan Paukkuun, jonne siirtyy myös 
kaupungintalon neuvontapiste. 
 
Sähköisen kokousjärjestelmän käytön tehostamista jatketaan. 
Sähköinen arkistoinnin tehostaminen. 
 
Hallintopalvelujen prosessien läpikäynti ja riittävän osaamisen turvaaminen sekä 
varajärjestelmän kehittäminen hallintopalveluissa. 
 

 
 
 

KAUPUNGINHALLITUS TP 2021 TA 2022 TA 2023 Muutos % Muutos €
Toimintatuotot 1 056 177 959 700 3 101 208 223,14 % 2 141 508
Toimintakulut -3 820 692 -4 403 550 -5 874 808 33,41 % -1 471 258
Toimintakate -2 764 516 -3 443 850 -2 773 600 -19,46 % 670 250



Lapuan kaupunki Talousarvio 2023 32                    
 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
Hyvinvointi  Asiakaspalvelun tehosta-

minen 
Kaupungin neuvontapisteen 
siirto Vanhaan Paukkuun 

Talouden tasapaino Prosessien kehittäminen Sähköisen kokousjärjestelmän 
täysimääräinen hyödyntämi-
nen 

Talouden tasapaino Sähköisen arkiston hyö-
dyntäminen 

Sähköinen arkistoinnin täysi-
määräinen käyttöönotto sekä 
asiakirjahallinnon ja arkistoin-
nin toimintaohjeen päivittämi-
nen 

 
Suunnitelmavuodet 2024 – 2025 
 
 Jatketaan hallintokeskuksen prosessien kehittämistä. 
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Henkilöstöpalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

Henkilöstöyksikön tehtävänä on kaupungin henkilöstöpolitiikan suunnittelu sekä 
keskitettyjen henkilöstöhallinnon palvelujen tuottaminen. Tähän liittyen henkilös-
töyksikkö hoitaa paikallisen neuvottelu- ja sopimustoiminnan, yhteistoimintaan liitty-
viä tehtäviä, henkilöstöhallintoa koskevien ohjeistusten valmistelun, yhteistyön työ-
terveyshuollon kanssa, virka- ja työehtosopimusneuvontaa, henkilöstön hyvinvoin-
tiin liittyviä tehtäviä sekä keskitetyn palkkahallinnon. Lisäksi yksikön palveluihin kuu-
luu työsuojelutoiminta. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä niiden tukipalvelujen henkilöstön siirto 
hyvinvointialueen palvelukseen vaikuttaa merkittävästi kaupungin henkilöstön mää-
rään. Henkilöstömäärän vähenemisen myötä henkilöstöhallinnon resursseja pysty-
tään aikaisempaa paremmin kohdistamaan toiminnan kehittämiseen ja prosessien 
tarkasteluun. Lisäksi pystytään panostamaan henkilöstöhallinnon järjestelmien si-
säiseen kouluttamiseen ja näin järjestelmän parempaan hyödyntämiseen. 
 
Henkilöstön työhyvinvointiohjelma ja sen toimenpiteet ajantasaistetaan. Liikunta- ja 
kulttuuriedun rinnalle otetaan käyttöön hyvinvointietu hierontapalveluihin. Kevan 
osittain rahoittama Työelämätaitojen osaamismerkit –koulutushanke päättyy alku-
vuonna ja tarkoituksena on ottaa osaamismerkit ja koulutussivusto pysyvään käyt-
töön henkilöstökoulutuksessa. 
 
Työsuojelutoimintaa tehostetaan ottamalla käyttöön sähköinen vaarojen ja riskien 
arviointi –järjestelmä. 

 
Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
Talouden tasapaino Prosessien kehittämi-

nen 
Henkilöstöpalvelujen prosessien 
tarkastelu / manuaalisten vaihei-
den minimointi 

Talouden tasapaino Järjestelmän täysimää-
räinen hyödyntäminen 

Populus- järjestelmän käyttäjien 
sisäinen koulutus 

Hyvinvointi Henkilöstön työhyvin-
voinnin lisääminen 

Liikunta- ja kulttuuriedun laajen-
taminen hyvinvointiin (hieronta-
palveluihin) ja muut työhyvin-
vointiohjelman mukaiset toimen-
piteet 

Hyvinvointi Esihenkilöiden  koulu-
tuksen lisääminen ja 
sitä kautta positiiviset 
vaikutukset henkilöstön 
työhyvinvointiin 

Työelämätaitojen osaamismerkit 
–koulutushankkeen loppuun-
saattaminen, osaamismerkit py-
syvään käyttöön henkilöstön 
koulutuksessa 

Hyvinvointi Työhyvinvointiin suun-
nattavien panostusten 
oikea kohdentuminen 

Työhyvinvointiohjelman päivittä-
minen henkilöstökyselyn pohjalta 

Hyvinvointi Turvallinen ja terveelli-
nen työympäristö 

Vaarojen ja riskien arvioinnin 
sähköisen järjestelmän käyttöön-
otto 
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Tunnusluvut 
 

 TP 
2020 

TP 
2021 

TA 
2022 

TA 
2023 

SU 
2024 

SU 
2025 

Vakinaisen hen-
kilöstön määrä 

786 805 800 450 450 450 

Kehityskeskus-
telun käynti% 

76 48 75 80 82 84 

 
 
Suunnitelmavuodet 2024 - 2025 
 

Suunnitelmakaudella jatketaan henkilöstöpalvelujen resurssoinnin arviointia ja työn-
jaon uudelleen määrittelyä sekä turvataan riittävä osaaminen henkilöstöpalveluissa 

 
 
Talouspalvelut 
 
Palvelukuvaus  
 

Talousyksikössä hoidetaan kaupungin kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, ostolas-
kujen sähköinen kierrätys ja maksuliikenne sekä koko kaupunkia koskevan talous-
arvion/-suunnitelman ja tilinpäätöksen valmistelu ja koonti, kaupungin kokonaista-
louden suunnittelu, seuranta, raportointi, konsernitilinpäätös ja konsernihallintoon 
liittyviä tehtäviä, sisäisen valvonnan tehtäviä sekä kaupungin rahoitus- ja sijoitusjär-
jestelyt.  
 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
Talouden tasapaino Paperisten ostolaskujen vä-

hentäminen 
Verkkolaskujen määrä väh 
95%. 

Hyvinvointi Talousosaamisen vahvistami-
nen peruskäyttäjien ja esimies-
ten osalta 

Keskeisten ohjeiden laa-
dinta ja päivittäminen 
intraan 

Talouden tasapaino Talousarvioprosessin kehittä-
mien 

Talousarvioprossin aikatau-
lutus, ohjelmien parempi 
hyödyntäminen 

 
 
Tunnusluvut  
 

 TP 
2020 

TP 
2021 

TA 
2022 

TA 
2023 

SU 
2024 

SU 
2025 

Paperiset ostolaskut/ 
kpl 

 
5496 

 
5065 

 
2700 

 
600 

 
500 

 
200 

Verkkolaskujen 
määrä/kpl 

 
17289 

 
1135 

 
17350 

 
12350 

 
12350 

 
12350 

 
 
Suunnitelmavuodet 2024-2025 
 
 Jatketaan taloushallinnon prosessien kehittämistä. 
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Tietohallintopalvelut 
 
Palvelukuvaus  
 

Tietohallintoyksikkö vastaa kaupungin ict-ympäristöstä. Palvelu sisältää ulkoiset ja 
sisäiset tietoliikenneyhteydet ja sisäverkon hallinnan. Sisäverkon lisäksi tietohallin-
toyksikön vastuualueeseen kuuluu palvelinympäristö, fyysiset ict-laitteet, tietoturvan 
järjestäminen, palvelinten varmuuskopiointi sekä tiettyjen pääohjelmistojen päivitys-
palvelu. Myös käyttäjien tekninen tuki kuuluu osaston toimintaan. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

Henkilöstön tehtäväkenttää ja osaamisprofiilia täsmennetään. Prosesseja kehite-
tään ja manuaalisia työvaiheita vähennetään hallintajärjestelmän avulla. Paranne-
taan ja kehitetään tietoturvaa.  

 
Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
Talouden tasapaino, 
hyvinvointi 

Tietoteknisen edellytykset 
mahdollistavat tehokkaan 
tehtävien hoitamisen ja pal-
velutuotannon 

langattomien verkko-
jen uusiminen ja päi-
vittäminen kiinteistö-
kohtaisesti 

Hyvinvointi It-yksikön palvelukyvyn te-
hostaminen 

henkilöstön täyden-
nyskoulutus nykyisiin 
järjestelmiin 

 
 

Suunnitelmavuodet 2024-2025 
 

Jatketaan tietohallinnon toimintojen sekä infran kehittämistä. Työntekijöiden koulu-
tuksella turvataan palvelutason toimivuus tietohallinnossa 
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Markkinointiviestintä 
 

Markkinointiviestintä kuuluu hallinnon toimialaan. Markkinointiviestinnän yksikkö toi-
mii suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Yksikössä työskentelevät yhteyspääl-
likkö ja johdon assistentti. 
 
Väestönkasvu edellyttää, että Lapua mielletään nykyisten asukkaiden ja yritysten 
sekä uusien, potentiaalisten asukkaiden ja yritysten mielissä houkuttavaksi kaupun-
giksi, jolla on tarjota asukkailleen ja yrityksilleen niiden arvottamat palvelut. Markki-
noinnin avulla huolehditaan elinvoiman sekä pito- ja vetovoimatekijöiden monipuoli-
sesta ja -kanavaisesta markkinointiviestinnästä.  
 
Tavoitteena on saada osallistutettua kaupunkiorganisaatiota, yrittäjiä ja asukkaita 
veto- ja pitovoimatekijöiden markkinointiin. 
 
Kaupunkimarkkinoinnin keskiössä on palvelulupauksemme ”Hyviä uutisia Lapualta” 
ja visiomme olla kasvava, elinvoimainen ja hyvinvoiva kaupunki.  
 

Palvelukuvaus 
 

Lapuan kaupungin markkinointiviestinnän keskeisiä tehtäviä ovat brändin hallinta, 
elinvoimaisuudesta viestiminen monikanavaisesti ja koordinoidusti yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa, kampanjoiden toteuttaminen, tiedotuslehden julkaisu sekä muu 
markkinointiviestintä. 

 
Tavoitteet vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024 - 2025  
 
Markkinointiviestintä 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 

väestönkasvu pito- ja vetovoimatekijöiden, elinvoi-
matekijöiden, markkinointi  

nettomuuttovoitto (+), 
väestönkasvu (+) 

väestönkasvu, 
hyvinvointi 

brändin hallinta toimialojen markkinoin-
tiviestinnällinen yhteis-
työ, monikanavaisuus 

väestönkasvu, 
hyvinvointi 

kampanjat, messuosallistumiset, 
osallistamiset 

väh 2 kpl/toimenpide 

 
 
 
 
  



Lapuan kaupunki Talousarvio 2023 37                    
 
7.7 Sivistyslautakunta 
 

 
Sivistyslautakunnan talousarvio 2023 ei ole vertailukelpoinen talousarvioon 2022, sillä sivistyslautakunnassa ta-
pahtuu organisaatiomuutos 1.1.2023. Aiemmin sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluneet musiikkiopisto, taide-
koulu, kansalaisopisto, kirjastotoimi, kulttuuritoimi, nuoriso- ja liikuntatoimi sekä osa sisäistä hallintoa siirtyy va-
paa-ajan lautakunnan alaisuuteen. Koulupsykologit ja koulukuraattorit puolestaan siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialu-
een palvelukseen. 
Sitovuustaso on valtuuston nähden toimintakate. 

 
Yleishallinto 
 
Palvelukuvaus 

Lapuan kaupungin sivistyskeskuksen yleishallinto vastaa sivistyslautakunnan ja va-
paa-ajan lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja 
toimeenpanosta. Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat seuraavat palvelut: sivis-
tyskeskuksen yleishallinto, aamu- ja iltapäivätoiminta, varhaiskasvatus ja esiopetus, 
perusopetus, erityisopetus ja lukiokoulutus. Henkilöstöä yleishallinnossa on neljä: 
sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö ja hallintosihteeri. 
 
Kaksi isoa ja merkittävää tavoitetta vuodelle 2023 ovat koko Lapuan kaupunkia ja 
kaupunkilaisia koskeva kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelmiin 
pohjautuvat:  
 
1) elämänlaatu ja mielen hyvinvointi 
2) kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyö 
 

 1) elämänlaatu ja mielen hyvinvointi  
- Työ- ja toimintakyky paranee 
- Työn kuormittavuus tasapainottuu 
- Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään vähemmän 
- Sairauspoissaolot vähenevät 
- Työkykyisten määrä kasvaa 
- Yhteisöllisyyden kasvattaminen  
- Osallisuuden lisääminen  

 
sekä sivistyspalveluiden ja hyvinvointialueen  

 
2) HyTe: 
 
Yhteistyön ja toimintatapojen vahvistaminen ja selkiyttäminen toimivaksi kokonai-
suudeksi 
 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

- Hyvinvointisuunnitelmaan pohjautuen: elämänlaatu ja mielen hyvinvoinnin 
painopisteen eteenpäin vieminen, käynnistäminen ja organisoiminen sivis-
tyspalveluiden osalta.  

- HyTe yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen 
- LAPE-hankkeen, Ohjaamon ja perhekeskuksen hyödyntäminen lasten ja 

nuorten palveluiden järjestelyissä  
- Uuden päiväkodin käyttöönotto Ritavuoren alueella 

 

SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2021 TA 2022 TA 2023 Muutos % Muutos €
Toimintatuotot 2 224 425 2 609 895 1 331 740 -48,97 % -1 278 155
Toimintakulut -25 971 003 -26 245 684 -22 407 243 -14,63 % 3 838 441
Toimintakate -23 746 578 -23 635 789 -21 075 503 -10,83 % 2 560 286
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Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  

Hyvinvointi,  
Talouden tasapai-
nottaminen 
verkostoituminen 

- Työ- ja toimintakyky para-
nee 
- Työn kuormittavuus tasapai-
nottuu 
-Työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirrytään vähemmän 
- Sairauspoissaolot vähene-
vät 
- Työkykyisten määrä kasvaa 
 

Hyödynnetään elintapa-
ohjausta 
Otetaan käyttöön Kaiku-
kortti 
(liikunta/kulttuuri) 
Hyödynnetään hyvinvoin-
tisuunnitelmassa mainit-
tuja mittaristoja 

Hyvinvointi,  
Talouden tasapai-
nottaminen, avoi-
muus ja nopeus, 
verkostoituminen 

 
HyTe -yhteistyö kehittäminen 
ja sujuvoittaminen yhdessä 
hyvinvointialueen kanssa 

Moniammatillisuuden ja 
siihen liittyvien toiminta-
prosessien selkiyttäminen 
yhdessä sivistyspalvelui-
den, hyvinvointialueen 
sosiaali- ja terveyspalve-
luiden kanssa. 

 
Suunnitelmavuodet 2024-2025 
 
 Yhteistyön kehittäminen ja syventäminen hyvinvointialueen kanssa. 
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Varhaiskasvatuspalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen opetuksen, kasvatuksen ja 
hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatusta 
ohjaa varhaiskasvatuslaki (540/2018), jossa säädetään lapsen oikeudesta varhais-
kasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Varhaiskasvatus on merkittävä 
osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun, kehityksen 
ja oppimisen polulla. Esiopetusta, jota säätelee perusopetuslaki, järjestetään pää-
osin varhaiskasvatusyksiköissä tai koulujen tiloissa toimivissa esiopetusryhmissä. 
 
Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä 
sitä vanhemmat lapset, milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole 
muulla tavoin järjestetty. Varhaiskasvatuksen palveluverkko muuttuu kevään 2023 
aikana ja 1.3. alkaen varhaiskasvatusta tarjotaan Lapuan kaupungin viidessä päivä-
kodissa (Alanurmo, Kissankello, Liuhtari, Jokilaakso, Ritavuori), 5 ryhmäperhepäi-
väkodissa (Mylläri, Vaahtera, Tiistenjoki, Kultahippu, Karpalo), perhepäivähoitajan 
omassa kodissa sekä neljässä yksityisessä palveluntuottajan yksikössä (Sylipaikka, 
Mimilii, MarjaPulla, Touhula Merihevonen). Esiopetusta järjestetään koulujen yhtey-
dessä olevissa esiopetusryhmissä, Alanurmon ja Kissankellon päiväkotien esiope-
tusryhmissä sekä yksityisen palveluntuottajan järjestämänä ostopalveluna. 
 
Varhaiskasvatuksessa toiminnan lähtökohtana on kiinteä kasvatusyhteistyö huolta-
jien kanssa. Varhaiskasvatusta järjestettäessä toimitaan monialaisessa yhteistyö-
verkostossa, jolla mahdollistetaan jokaisen lapsen kasvu ja kehitys lapsen edun mu-
kaisesti. 
 
Lapuan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on päivitetty vastaa-
maan varhaiskasvatuslain asettamia tavoitteita ja ne on otettu käyttöön 1.8.2022. 
Paikalliset perusteet ovat linjassa valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuk-
sen järjestäjää oikeudellisesti velvoittava määräys. 
 
Varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen uuden päiväkodin myötä mahdol-
listaa tulevaisuudessa joustavan yhteistyön ja yhteisöllisen toimintatavan rakentu-
misen ryhmien välillä ja mahdollistaa entistä paremmin henkilöstön resurssin hyö-
dyntämisen suhteessa läsnäoleviin lapsiin. Perhepäivähoito palvelumuotona on sel-
keästi vähenemässä, mutta halutaan vahvasti säilyttää vaihtoehtona perheille. Vuo-
rohoito (ilta-, yö- ja viikonloppuhoito) on toistaiseksi keskitetty Kissankellon päiväko-
tiin. 
 
Hyvinvoiva, varhaiskasvatuksen perustehtävään sitoutunut, koulutettu henkilöstö, 
yhdessä esimiestensä kanssa tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta. Lasten ja huol-
tajien osallisuutta vahvistetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukai-
sesti sekä varhaiskasvatuksen että esiopetuksen toiminnan suunnittelussa. 
 

Päiväkoti 
 
Palvelukuvaus 
 

Päiväkodissa varhaiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja, varhais-
kasvatuksen lastenhoitaja sekä ryhmäavustaja / resurssilastenhoitaja. Päiväkodissa 
toimitaan 21 lapsen ryhmissä, joissa työskentelee 3 kasvattajaa sekä ryhmäavustaja 
/ resurssilastenhoitaja tarpeen mukaan. Ryhmän toiminta perustuu pienryhmätoi-
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mintaan sekä suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen varhaiskasvatuksen järjestämi-
seen lain asettamien tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Toiminnan suunnitte-
lusta ja toteuttamisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja yhdessä muun henki-
löstön kanssa. 
 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

Tulevan talousarviovuoden pyrkimyksenä on kehittää varhaiskasvatuksen palvelu-
verkkoa siten, että siitä syntyy lapsen näkökulmasta ehyt ja joustava varhaiskasva-
tuksen ja oppimisen polku. Palveluverkon kehittämisellä myötävaikutetaan henkilös-
tön välisen yhteistyön parantamiseen sekä palvelujen taloudelliseen tehokkuuteen. 
Pienten yksiköiden haavoittuvuus ja hajanainen sijainti aiheuttavat haastetta henki-
löstön tehokkaalle käytölle sekä työvuorosuunnittelulle ja mm. uuden päiväkodin 
käyttöönoton myötä saadaan mahdollisuus keskittää toimintaa uudenaikaisiin, var-
haiskasvatuksen tarvetta palveleviin ja suoraan lasten käyttöön suunniteltuihin ter-
veellisiin ja turvallisiin tiloihin, joissa voidaan toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman 
mukaista toimintaa ajanmukaisissa tiloissa ja monipuolisessa ympäristössä. Kehit-
tyvä palveluverkko vastaa paremmin varhaiskasvatuksen nopeasti muuttuviin tilan-
teisiin ja mahdollistaa mm. henkilöstön osalta sujuvamman resurssin käytön ja ja-
kautumisen suhteessa läsnä oleviin lapsiin. Isommat varhaiskasvatusyksiköt palve-
levat varhaiskasvatuksessa oikea-aikaisesti ja sujuvasti ja mahdollistavat ryhmien 
joustavan toiminnan yhteisöllisestä näkökulmasta.  
 
Varhaiskasvatuksessa painotetaan tulevana talousarvio vuonna tiimityöskentelyn 
menetelmien vahvistamista ja johdonmukaista kehittämistä entistä vahvemmin. Tii-
mityöskentely on yksi varhaiskasvatuksen vahvuuksista ja sitä halutaan kehittää en-
tistä paremmaksi koko yhteisön hyvinvoinnin ja osallistamisen näkökulmasta. Inklu-
siivinen varhaiskasvatus vaatii toteutuakseen hyvin toimivan tiimin, jossa vastuut on 
jaettu selkeästi ja jokaisen osaaminen näkyy vahvuutena. Lisäksi lasten yksilöllisen 
tuen huomioiminen ja vahvistaminen tasavertaisesti koko varhaiskasvatuksen ken-
tällä on yksi tulevan vuoden tavoitteista. 
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Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  

Hyvinvointi, 
Talouden tasapaino 

Varhaiskasvatuksen palve-
luverkon kehittäminen 

Uuden päiväkodin käyt-
töönotto ja toiminnan käyn-
nistäminen 

Hyvinvointi Pedagogiikan vahvistami-
nen ja sisällöllinen kehittä-
minen 
Osallisuus / yhteisöllisyys 

Henkilöstön ammatillisen 
osaamisen vahvistaminen 
ja olemassa olevan tietotai-
don hyödyntäminen työyh-
teisöissä 
 
Maakunnalliseen ETEVÄ- 
varhaiskasvatuksen täy-
dennyskoulutussuunnitel-
maan sitoutuminen, koulu-
tusten hyödyntäminen 
mahdollisimman tehok-
kaasti  
 
Tiimityöskentelyn menetel-
mien vahvistaminen ja joh-
donmukainen kehittäminen 
yksiköissä 
 
Yksikkökohtaiset laadun 
arvioinnit, kyselyt 
 

Hyvinvointi HYTE- yhteistyö 
 

Lapsen tuen toteutuminen 
inklusiivisesti kaikissa var-
haiskasvatuksen yksi-
köissä, tuki viedään lapsen 
luo vahvasti osana lapsen 
arkea 
 
Hyväksi havaittujen yhteis-
työkäytänteiden ylläpitämi-
nen hyvinvointialueella toi-
mivien tahojen kanssa 
 

Hyvinvointi Osallisuus / yhteisöllisyys Vahvuusperusteinen toi-
mintatapa ja työote, positii-
visen pedagogiikan vahvis-
taminen 
 
Tunne- ja vuorovaikutustai-
tojen vahvistaminen 
 
Yhteisöllisen toimintatavan 
lisääminen yksiköiden ja 
ryhmien välillä 
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Tunnusluvut 
  

  
TP 2020 
1.1.-31.7. 
 

TP 2020 
1.8.-31.12. 
 

TP 2021 TA 2022 
TA 
2023 

Toimintapäivät, 
maksimi-kapasi-
teetti* 

105 270 94 380 94 380 94 380 103 818 

Hoitopaikat  435 390 390 390 429 

 
Suunnitelmavuodet 2024 – 2025 
 

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa kehitetään kohti tehokkaampaa ja toimivampaa 
kokonaisuutta, jolloin mm. isommat yksiköt mahdollistavat henkilöstöresurssin oi-
kea-aikaisen sijoittelun lasten todellisten läsnäolojen perusteella. Muuttuvaa palve-
luverkkoa tarkastellaan erityisesti varhaiserityiskasvatuksen näkökulmasta ja toimin-
taa kehitetään inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutumisen varmistamiseksi. Tu-
levina vuosina painotetaan erityisesti lapsen yksilöllisen tuen toteutumista ja yhtenä 
tavoitteena on selkiyttää resurssin jakautumista tasavertaisesti sekä oikea-aikaisesti 
tarpeenmukaisella tavalla. 
 
 

Perhepäivähoito 
 
Palvelukuvaus 

Perhepäivähoidossa varhaiskasvatuksesta vastaa perhepäivähoitaja. Perhepäivä-
hoitoa järjestetään vaihtoehtoisesti hoitajan omassa kodissa 4 lapselle tai 2-3 hoita-
jan yhteisenä toimintana erillisessä ryhmäperhepäiväkodissa 8-12 lapselle. Perhe-
päivähoitotoiminnassa noudatetaan samoja varhaiskasvatukselle asetettuja tavoit-
teita ja velvoitteita kuin päiväkotitoiminnassakin. Ryhmäkoon ollessa pienempi, var-
haiskasvatusmuoto on oivallinen pienille, alle 3- vuotiaille tai muutoin pienestä ryh-
mästä hyötyville lapsille. 
 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

Perhepäivähoidon palvelukokonaisuuden kehittämisessä pyritään takaamaan pal-
velun laatu ja saatavuus tulevaisuudessakin. Tavoitetasona pyritään säilyttämään 
15-20 kotona toimivaa perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoidossa sähköisen järjes-
telmän käyttöönottoa vahvistetaan ja kehitetään. 
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Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  

Hyvinvointi Perhepäivähoidon säilyttä-
minen osana varhaiskasva-
tuspalveluja 

Tavoitetaso 15 - 20 hoita-
jaa 

Hyvinvointi Pedagogisen toimintakult-
tuurin kehittäminen perhe-
päivähoidossa 
 
 
 

Vasu- työskentelyn vahvis-
taminen, sähköisen Daisy- 
järjestelmän käyttöönotto 
perhepäivähoitajan ryh-
mässä 
 
Perhepäivähoidon laadun 
arviointi, kyselyn kohdista-
minen perhepäivähoitoon 
kokonaisuutena 
 

Hyvinvointi Osallisuus / yhteisöllisyys Vahvuusperusteinen toi-
mintatapa ja työote, positii-
visen pedagogiikan vah-
vistaminen 
 
Tunne- ja vuorovaikutus-
taitojen vahvistaminen 
 
Yhteisöllisen toimintatavan 
lisääminen perhepäivähoi-
tajien tiimien sekä vara-
hoito- päiväkotien välillä 
 

 
 
 
 
Tunnusluvut 
 

 TP 2020 
1.1.-31.7.* 

TP 2020 
1.8.-31.12.* 

TP 
2021 

TA 
2022 

TA 
2023 

Kunnallinen ryhmäperhe-
päivähoito 

       

Toimintapäivät, maksimika-
pasiteetti 

17 600 17 600 17 600 19 360 13 200 

Hoitopaikat  80 80 80 88 60 

Kunnallinen perhepäivä-
hoito 

       

Toimintapäivät, maksimika-
pasiteetti 

27 280 23 760 23 760 21 120 17 600 

Hoitopaikat  124 108 108 96 80 
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Suunnitelmavuodet 2024-2025 
 

Perhepäivähoidon säilyttäminen osana varhaiskasvatuspalveluita sekä ryhmäper-
hepäiväkotien tarkastelu osana laajempaa varhaiskasvatuspalvelu kokonaisuutta.  

 
Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli 
 
Palvelukuvaus 
 

Kotihoidon tukea voidaan myöntää perheille aikaisintaan vanhempainrahakauden 
päätyttyä. Kotihoidon tuki on vaihtoehtona lapsen varhaiskasvatukselle kun van-
hempi / huoltaja haluaa hoitaa lasta kotona. 
 
Kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen jatkuu nykymuodossaan toistaiseksi. Las-
ten yksityisen hoidon tuella lapsen hoito voidaan järjestää vanhemman tai muun 
huoltajan osoittamalla hoidon tuottajalla. Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea 
perhe, jolla on alle kouluikäinen lapsi tai lapsia, joka/jotka ei ole kunnallisen varhais-
kasvatuksen piirissä. Perhe ei voi samanaikaisesti saada yksityisen hoidon tukea ja 
kotihoidon tukea. 
 
Palveluseteli myönnetään Lapualla toimivaan ryhmäperhepäiväkotiin tai päiväkotiin. 
Varhaiskasvatuksen palveluseteli on harkinnanvarainen vaihtoehto lapsen varhais-
kasvatuksen järjestämiseen. Perheillä ei ole palveluseteliin subjektiivista oikeutta. 
 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

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

 

Strateginen ta-
voite 

Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  

Hyvinvointi, 
Talouden tasa-
paino 

Yksityisen varhaiskasva-
tuksen palvelurakenteen 
vakiinnuttaminen 

Palveluseteli kattaa 25-
30% koko varhaiskasva-
tuspalvelun kokonaisuu-
desta 
 
Lasten sijoittelun seuranta 

 
Tunnusluvut 
 

  TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023 

kotihoidontuki/perheitä 125 189 189 172 

Kotihoidontuki/lapsia 196 280 280 245 

Palveluseteli/lapsia 196 196 196 196 

Kuntalisä/lapsia 142 135 135 135 
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Perusopetus 
 
Alakoulut 
 
Palvelukuvaus 
 

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
- Oppilaiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallisuuden sekä yhteisöllisyyden 

edistäminen kaikissa yksiköissä 
- Yhteistyö hyvinvointialueen palveluiden kanssa: palveluiden jatkuvuuden var-

mistaminen, moniammatillisuuden ja siihen liittyvien prosessien selkiyttäminen 
oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi 

- Oppimisympäristöjen ja pedagogisten valmiuksien kehittäminen opetussuunni-
telman vaatimuksia ja yhteistyön mahdollisuuksia lisääväksi. 

- Verkostojen kehittäminen pedagogisesta, oppimisen tuen ja opiskeluhuollon nä-
kökulmista 

- Yhteisopettajuuden ja yhteistyön rakenteiden lisääminen kouluissa 
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Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  

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

Osallisuus / yhteisölli-
syys 

Hyvinvointikyselyn tekeminen kai-
kissa yksiköissä. Henkilöstön vuoro-
vaikutuksen kehittäminen siihen so-
veltuvalla työkalulla. Kaikkien yksiköi-
den osallistuminen. Lasten parlamen-
tin näkyvyys sosiaalisessa mediassa. 
Päivitysten määrä (tavoitteena 20 
osallisuuteen liittyvää julkaisua). 

Hyvinvointi, avoi-
muus ja nopeus, ko-
keileva innovointi, 
verkostoituminen, 
kannustava ja innos-
tava ilmapiiri 

Hyvinvointialue- 
yhteistyö 

Moniammatillisuuden ja siihen liitty-
vien prosessien selkiyttäminen oppi-
laiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. 
Kokonaisvaltaisten palveluiden raken-
taminen. Moniammatillisen hyvinvoin-
tityön mallintaminen. Vähintään kol-
men uuden toimintamallin kehittämi-
nen ja jalkauttaminen kaikkiin yksiköi-
hin. 

Hyvinvointi ja talou-
den tasapaino, osal-
listaminen, avoimuus 
ja nopeus, kokeileva 
innovointi, verkostoi-
tuminen 

Verkostojen kehittä-
minen 

Verkostojen ylläpitäminen ja toimin-
nan kehittäminen. Tavoitteiden kirjaa-
minen sekä toimijoiden roolien mää-
rittely kaikissa toimivissa verkos-
toissa. 

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

Pedagoginen kehittä-
minen 

Yhteisopettajuuden lisääminen. Lähi-
kouluperiaatteen ja inkluusion edistä-
minen. Kustannustehokkaiden ja tuen 
tarpeita vastaavien erityispedagogis-
ten käytänteiden kehittäminen: tupa-
opetus ja kehittäjäryhmän toiminta. 
Digitalisaation tuomien mahdollisuuk-
sien hyödyntäminen. Alkuopetuksen 
toiminnallisuuden kehittäminen. Tuen 
käsikirjan päivittäminen. Teemaan liit-
tyvien koulutusten ja pedagogisten 
kahviloiden määrä 
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Tunnusluvut 

 
TP 2020 TP 2021 TA 2022 

TA 
2023 

Tuntikehys 
        

yleisopetus 1768,5 1736,5 1740 1655,5 

osa-aikainen erityisopetus + koordi-
nointi 

197 235 235 211 

luokkamuotoinen erityisopetus 160 166,5 166,5 262 

nepsy-valmennus (vvh)       50 

Henkilökunta 
        

- opettajat 84 86 86 89 

- ohjaajat ja kouluvalmentajat 36 35 35 39 

Oppilasmäärä 1133 1108 1105 1149 

  
Suunnitelmavuodet 2024-2025 
 

- Koulun ja moniammatillisten verkostojen kehittäminen 
- Hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen edelleen 
- Verkostojen vakiinnuttaminen ja tehostaminen 
- Tuen muotojen ja opiskeluhuollon käytänteiden kehittäminen 
- Yhteis- ja tiimityön käytänteiden vakiinnuttaminen 
- Oppilaiden osallisuuden hyödyntäminen ja kehittäminen 
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Yläkoulu 
 
Palvelukuvaus 
 

Lapuan yläkoulu antaa opetusta vuosiluokilla 7-9, jonka tavoitteena on oppilaan pe-
rusopetuksen päättötodistus ja mahdollisuus siirtyä toisen asteen opintoihin sekä 
antaa oppilaalle elämässään tarvittavat tarpeelliset tiedot ja taidot. Opetuksessa ja 
kasvatuksessa edistetään sivistystä ja annetaan mahdollisuus itsensä kehittämi-
seen monipuolisesti. Oppilaille opetetaan vastuuntunnon merkitystä, omatoimi-
suutta ja vahvistetaan myönteisen minäkuvan syntymistä. 
 
Oppilaalle ja koko henkilökunnalle taataan ja turvataan turvallinen oppimisympä-
ristö, johon kuuluu myös toimiva koulukuljetus. Koulu kasvattaa nuoria hyvään so-
siaaliseen kanssakäymiseen ja suvaitsevaisuuteen. Koulukiusaamiseen ja sen il-
miöiden ehkäisyyn puututaan aktiivisesti. 
 
Opintomenestyksen turvaamiseksi koulussa annetaan yleistä, tehostettua ja eri-
tyistä tukea. Osa-aikaista erityisopetusta antaa 3 kokoaikaista erityisopettajaa ja 
erityisluokanopetusta 4 kokoaikaista erityisluokanopettajaa. Oppilaanohjauksen 
kautta oppilaan omaa oppimisympäristöä ja käsitystä tulevasta työympäristöstä 
vahvistetaan.  
 
Koulun terveydenhuolto hoitaa säännölliset terveystarkastukset, opettaa terveitä 
elämäntapoja ja säännöllistä ruokailua yhteistyössä opetuksen ja ruokapalvelun 
kanssa. Ongelmatilanteissa toimitaan aktiivisesti kotien, psykologin ja kuraattorin, -
lääkärin ym. tahojen kanssa. 
 
Koulu osallistuu valtakunnallisiin arviointi- ja vertailututkimuksiin, joiden kautta pal-
velua voidaan kehittää. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

Laadukkaan opetuksen kautta turvataan jokaiselle peruskoulun päättävälle edelly-
tykset siirtyä toisen asteen opintoihin. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistami-
nen. Jatkoa Vahvuutena välittäminen -kampanjalle. 
 
HYTE - yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa: moniammatillisuuden ja 
siihen liittyvien prosessien selkiyttäminen oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. 

 
Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen tarjoamalla psyykkisesti ja fyy-
sisesti turvallinen oppimisympäristö. Oppimisen tukeminen tarjoamalla nykyaikaista 
motivoivaa opetusta, monipuoliset valinnaisaine -mahdollisuudet, aktiivisuus liikku-
misen ja lukemisen hankkeissa sekä osallistuminen kansainväliseen toimintaan. 
Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja opiskelun tueksi henkilöstöä on täydennetty Kou-
luvalmentajan vakinaisella työsuhteella ja psykiatrisen sairaanhoitajan sekä resurs-
siopettajan määräaikaisilla työsuhteilla (hankerahoitus). 
 
Kodin ja koulun yhteistyö oppilaiden kohtaamien ongelmien varhaisissa havain-
noinneissa ja toimenpiteissä sekä vanhempien kasvatustyön tukemisessa.  
 
Verkostojen ja tutor-toiminnan kehittäminen pedagogisesta, oppimisen tuen ja 
opiskeluhuollon näkökulmista 
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Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  

Hyvinvointi 
 
 

Osallisuuden ja yhteisöl-
lisyyden vahvistaminen 

Kampanjan jatko 
 
Yhteisöllisyyttä lisäävät ta-
pahtumat 

Hyvinvointi 
 

HYTE -yhteistyö sosi-
aali- ja terveyspalvelui-
den kanssa 
 

Moniammatillisuuden ja sii-
hen liittyvien prosessien 
selkiyttäminen oppilaiden 
hyvinvoinnin turvaa-
miseksi. Kokonaisvaltais-
ten palveluiden rakentami-
nen.  

Hyvinvointi ja talou-
den tasapaino 
 

Oppilaan päättötodistus 
ja toisen asteen opintoi-
hin siirtyminen 

Laadukas opetus pätevällä 
ja määrältään riittävällä 
henkilöstöllä.  
Päättötodistus ja oppilaan-
ohjaus sekä seuranta. 

Hyvinvointi ja talou-
den tasapaino 
 

Kodin ja koulun yhteis-
työ. Vanhempien kasva-
tustyön tukeminen sekä 
koulukiusaamisen eh-
käisy 

Varhainen puuttuminen il-
meneviin ongelmiin ja on-
gelmien kasaantumisen 
sekä syrjäytymisen eh-
käisy riittävällä henkilös-
töllä. 
Hyvinvointikysely ja hyvin-
vointikertomus  

 
Tunnusluvut 
  

 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023 
Tuntikehys 1170,5 1158,5 1154,25 1166,75 
yleisopetus 1013,5 1001,5 997,25 1009,75 
luokkamuotoinen eo 100 100 100 100 
yksilöllinen eo 57 57 57 57 
Henkilökunta     
- opetushenkilöstö 52(47)* 52 (47)* 52 (47)* 54(49) 
- muu henkilökunta 2 5 5 5 
*oma henkilöstö 49, yhteiset opettajat mukana 54  

 
 
Suunnitelmavuodet 2024 - 2025 
 

- Opetusryhmien koko pidetään tarkoituksenmukaisena ja opetustavoitteita 
sekä oppilaiden tarpeita vastaavana.  

- Koulun ja moniammatillisten verkostojen kehittäminen 
- HYTE -yhteistyön kehittäminen edelleen. 
- Verkostojen vakiinnuttaminen ja tehostaminen. 
- Tuen muotojen ja opiskeluhuollon käytänteiden kehittäminen ja siihen liit-

tyvä henkilöstön koulutus. 
- Oppilaiden osallisuuden hyödyntäminen ja kehittäminen 
- Koulun kiinteää varustelua uusitaan tarpeiden mukaan huomioiden vaihto-

ehtoiset oppimisympäristöt.  
- Liikkuva koulu sekä lukemisen lisäämisen kampanjat ovat vakiintuneita. 
- Yläkoulu ylläpitää ja pyrkii vahvistamaan olemassa olevia kansainvälisiä 

yhteyksiä. 
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Lukiokoulutus 
 
Palvelukuvaus 
 

Lapuan lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin yliopis-
tossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai lukion oppimäärään perustu-
vassa ammatillisessa koulutuksessa valmentava toisen asteen oppilaitos, jonka yl-
läpitäjä on Lapuan kaupunki. Lapuan lukion tehtävänä on tarjota laadukasta ja mo-
nipuolisesti painotettua lukiokoulutusta. Opetuksen järjestämisessä pyritään siihen, 
että opiskelijoiden kurssi-/opintojaksovalinnat toteutuisivat mahdollisimman laajasti. 
Opetushenkilöstön kanssa yhteistyössä päivittäisestä koulutyön sujumisesta pitävät 
huolen lukion hyvinvointiryhmä ja opiskelijakunnan edustajana opiskelijakunnan hal-
litus ja opiskelijafoorumi. 
 
Lapuan lukio toimii keväällä 2019 valmistuneissa tiloissa. 
Lukiokoulutuksen kannalta keskeisiä sidosryhmiä ovat Lapuan yläkoulu, Sedu La-
pua, Lapuan kansalaisopisto, Lapuan kaupunginkirjasto, Lapuan musiikkiopisto, 
Lapuan kulttuuritoimi, Lapuan nuorisotoimi, Opinlakeus-verkosto ja Etelä-Pohjan-
maan Urheiluakatemia. 
 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
  

- Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. 
- HYTE - yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa 
- Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. 
- Opetussuunnitelmamuutos huomioidaan opetuksen järjestämisen suunnit-

telussa ja toimeenpanossa niin, että muutosvaiheen aikana opiskelijoiden 
henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien mukaiset kurssi-/opintojaksovalin-
nat pystytään toteuttamaan mahdollisimman hyvin. 

- Lukion toimintakulttuurin kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukai-
sesti. 

- Nykyaikaisen lähilukion markkinointia yläkoululaisille jatketaan, jotta vähin-
tään puolet perusopetuksen päättävistä lapualaisista nuorista jatkaisi toisen 
asteen opintojaan Lapuan lukiossa. 

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

- Seurataan aktiivisesti oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toi-
sen  
asteen taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia. 
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Strateginen ta-
voite 

Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  

Hyvinvointi Osallisuuden ja yhteisöl-
lisyyden vahvistaminen. 

Opiskelijoiden osallisuuden 
lisääminen: opiskelijakun-
nan hallituksen ja opiskelija-
foorumin kokoukset, aloit-
teet/kehittämisideat ja aloit-
teiden/ideoiden eteneminen. 
Yhteisölliset tapahtumat. 
Hyvinvointikysely. 

Hyvinvointi HYTE-yhteistyö sosiaali- 
ja terveyspalveluiden 
kanssa 

Moniammatillisuuden ja sii-
hen liittyvien prosessien sel-
kiyttäminen. 

Yhteisöllinen ja yksilöllinen 
opiskeluhuolto: kokoukset, 
muistiot, kirjaamis- ja muut 
käytänteet, tiedonkulku 

Hyvinvointi 
Väestön kasvu 
Talouden tasa-
paino 

50 % lapualaisista pe-
ruskoulun 9. luokan op-
pilaista aloittaa toisen 
asteen opinnot Lapuan 
lukiossa syksyllä 2023. 

Ysiluokkalaisten ja huolta-
jien lukioinfot. 
Yläkoulun kasien ja ysien 
tutustumiskäynnit lukiolla. 
Lukio-opinnot aloittavien 
määrä elokuussa 2023. 
 

 
 
Tunnusluvut 

 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023 

Opiskelijamäärä 222 258 275 264 
Tuntikehys 

- opetus 
- opinto-ohjaus 
- lukioresurssi 
- kerroinlisä 

yhteensä 

 
346,46 

9,58 
53,13 
34,64 
443,81 

 
369,13 
10,38 
59,67 
37,71 

476,89 

 
379 
11 
62 
39 

491 

 
367 
10 
60 
37 
474 

Tuntikehys/opiskelija 2,00 1,85 1,79 1,80 
Opetushenkilöstö 

- vakinaiset opettajat 
- tuntiopettajat 

(perusopetuksen opettajat, sivutoimi-
set tuntiopettajat) 

23 
 

19 
4 

23 
 

19 
4 

 

 

23 
 

19 
4 

23 
 

19 
4 

Muu henkilöstö 
- koulusihteeri 
- kuraattori 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

*opinto-ohjauksen opetussuunnitelman mukaisten kurssien/opintojaksojen opetus sisältyy opetuksen tuntimäärään, osa 
opinto-ohjauksen ohjauksesta (= 1 kurssi tai opintojakso/ohjausryhmä) sisältyy lukioresurssiin 
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Suunnitelmavuodet 2024 - 2025 
 

- Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
- HYTE-yhteistyö 
- Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan 
- Opetussuunnitelman muutosvaiheen aikana opiskelijoiden henkilökohtais-

ten opiskelusuunnitelmien kurssi-/opintojaksovalintojen toteutumista seura-
taan 

- Lukion toimintakulttuurin kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukai-
sesti. 

- Nykyaikaisen lähilukion markkinointia yläkoululaisille jatketaan, jotta vähin-
tään puolet perusopetuksen päättävistä lapualaisista nuorista jatkaisi toisen 
asteen opintojaan Lapuan lukiossa ja lukiomarkkinoinnin onnistumista arvi-
oidaan 

- Seurataan aktiivisesti oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toi-
sen asteen taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia. 
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7.8 Vapaa-ajan lautakunta 
 

 
Vapaa-ajan lautakuntaan kuuluu musiikkiopisto, taidekoulu, kansalaisopisto, kirjastotoimi, kulttuuritoimi, nuoriso- 
ja liikuntatoimi sekä osa sisäistä hallintoa. Em. osa-alueet ovat sisältyneet aiemmin sivistyslautakuntaan. Sito-
vuustaso on valtuuston nähden toimintakate. 
 

Lapuan kaupungin sivistyskeskuksen yleishallinto vastaa sivistyslautakunnan ja va-
paa-ajan lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja 
toimeenpanosta. Vapaa-ajan lautakunnan toimialaan kuuluvat seuraavat osa-alu-
eet: musiikkiopiston opetus, kansalaisopiston opetus, kirjastopalvelut, kulttuuripal-
velut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. Sivistyslautakunta vastaa vapaa-ajan lau-
takunnan hallinnosta.   
 
Kaksi isoa ja merkittävää tavoitetta vuodelle 2023 ovat koko Lapuan kaupunkia ja 
kaupunkilaisia koskeva kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelmiin 
pohjautuvat:  

  
1) elämänlaatu ja mielen hyvinvointi 
2) kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyö 

 
1. elämänlaatu ja mielen hyvinvointi  

- Työ- ja toimintakyky paranee 
- Työn kuormittavuus tasapainottuu 
- Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään vähemmän 
- Sairauspoissaolot vähenevät 
- Työkykyisten määrä kasvaa 
- Yhteisöllisyyden kasvattaminen  
- Osallisuuden lisääminen  

 
sekä sivistyspalveluiden ja hyvinvointialueen  
 

2. HyTe: 
- Yhteistyön ja toimintatapojen vahvistaminen ja selkiyttäminen toimivaksi 

kokonaisuudeksi 
 
Palvelun kehittäminen 

Talousarviovuosi 2023 

- Hyvinvointisuunnitelmaan pohjautuen: elämänlaatu ja mielen hyvinvoinnin pai-
nopisteen eteenpäin vieminen, käynnistäminen ja organisoiminen sivistyspalve-
luiden osalta.  

- HyTe yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen 
- LAPE-hankkeen, Ohjaamon ja perhekeskuksen hyödyntäminen lasten ja nuor-

ten palveluiden järjestelyissä  
- Uuden päiväkodin käyttöönotto Ritavuoren alueella 

 
 
 
 
 
 

Vapaa-ajan lautakunta TA 2023
Toimintatuotot 1 266 810
Toimintakulut -4 425 848
Toimintakate -3 159 038
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  

Elämänlaatu ja mie-
len hyvinvointi  
 
Hyvinvointi,  
Talouden tasapai-
nottaminen 
verkostoituminen 

-Työ- ja toimintakyky paranee 
-Työn kuormittavuus tasapai-
nottuu 
-Työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirrytään vähemmän 
-Sairauspoissaolot vähenevät 
-Työkykyisten määrä kasvaa 

-Hyödynnetään elintapaoh-
jausta 
-Otetaan käyttöön Kaiku-
kortti 
(liikunta/kulttuuri) 
-Hyödynnetään hyvinvointi-
suunnitelmassa mainittuja 
mittaristoja 

Hyvinvointi,  
Talouden tasapai-
nottaminen, avoi-
muus ja nopeus, 
verkostoituminen 

HyTe -yhteistyö kehittäminen 
ja sujuvoittaminen yhdessä 
hyvinvointialueen kanssa 

Moniammatillisuuden ja sii-
hen liittyvien toimintapro-
sessien selkiyttäminen yh-
dessä sivistyspalveluiden, 
hyvinvointialueen sosiaali- 
ja terveyspalveluiden 
kanssa. 

 

Suunnitelmavuodet 2024-2025  

Yhteistyön kehittäminen ja syventäminen hyvinvointialueen kanssa 
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Musiikkiopisto 
 
Palvelukuvaus  
 

Lapuan musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mu-
kaista (L 21.8.1998/633) opetusta antava lakisääteinen oppilaitos. Toimintaa ohjaa-
van valtakunnallisen opetussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on hyvän ja elin-
ikäisen musiikkisuhteen luominen. Opetuksen tulee myös antaa musiikkialasta kiin-
nostuneille oppilaille valmiudet hakeutua musiikkialan ammatilliseen tai korkea-as-
teen koulutukseen. Musiikkiopiston kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lapset ja nuo-
ret mutta myös aikuiset opiskelijat. Soitto- ja/tai lauluopinnot harrastuksena ohjaavat 
oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn sekä 
rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Musiikin opiskelun avulla op-
pilas voi löytää välineen ja väylän omalle itseilmaisulleen. Musiikkiopiston tehtävänä 
on myös paikallisen ja kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, 
vuorovaikutus ja yhteistyö muiden musiikin- ja taideopetusta antavien oppilaitosten 
ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. 
 
Opetustarjontaan kuuluu musiikkileikkikoulutoiminta, eri instrumenttien soitonope-
tus, kamari- ja kansanmusiikin opetus, Nuottipajan ja musiikin perusteiden opetus, 
rytmimusiikin opetus ja siihen liittyvä bänditoiminta, valinnaiset opintojaksot sekä 
esiintymiseen valmentava konserttitoiminta. 
 
Soitinvalikoimaan kuuluvat jousisoittimet, puu- ja vaskipuhaltimet, piano, kitara, lyö-
mäsoittimet, sähkökitara, sähköbasso, rummut, harmonikka ja laulu (rytmilaulu ja 
klassinen).  

 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023  
  

Musiikkiopistoa johdetaan taloustavoitteet huomioiden, kuitenkaan valtionosuutta 
riskeeraamatta. Talouden tasapainoa ylläpitäviä toimenpiteitä ovat mm. 1.8.2021 al-
kaen toteutetut lukukausi- ja muiden maksujen korotukset.  
 
Musiikkiopisto tarjoaa perustehtävänsä mukaisesti jokaiselle oppilaalle opetussuun-
nitelman mukaista soitinopetusta ja on niin toiminnassaan kuin tiedottamisessaan 
avoin oppilaitos. Yksilöopetuksen myötä yksilöllinen kohtaaminen on toimintamme 
ydintä. Opistolla on runsas ja monipuolinen konserttitoiminta ja musiikkitarjonta 
omalla paikkakunnalla. Oppilaat ja kokoonpanot voivat esiintyä myös muissa tilai-
suuksissa ja tapahtumissa opiston omien konserttien lisäksi. 
 
Viestintä on toimivaa ja hyvää niin opiston sisällä kuin ulkopuolellakin. Opiston verk-
kosivut ovat informatiiviset niin oppilaaksi hakeutuvalle, oppilaallemme kuin ulko-
puoliselle tarkastelijalle. Oppilaitoshallinto-ohjelma EEPOS tulee yhä tutummaksi in-
formaatiokanavaksi oppilaille ja perheille mobiilisovelluksen myötä.  
 
Oppilaiden, heidän kotiväkensä sekä henkilökunnan hyvinvointi on merkityksellistä. 
Nykytilaa seurataan oppilas-, huoltaja ja henkilöstökyselyjen avulla ja toimintaa ke-
hitetään niin pedagogisesti kuin hyvinvoinnin ja palvelevuuden vahvistamiseksi. 
  
Yhteistyötä jatketaan niin oman paikkakunnan kuin muidenkin toimijoiden kanssa. 
Yhteistyökumppaneita ovat mm. Vanhan Paukun yksiköt (teemalukuvuodet, yhteiset 
tapahtumat ja toiminnan suunnittelu), perusopetus (kulttuuriopetussuunnitelma), 
varhaiskasvatus (tarinalliset soitinesittelykonsertit päivähoidon lapsille), palvelukodit 
(pienet konsertit) ja muut musiikkiopistot. Musiikkiopisto on mukana myös Suomen 
harrastamisen mallin hankkeessa ja tuottaa musiikkikerhoja kouluihin. 
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Erityisenä painopisteenä toimintakaudella paikallisessa yhteistyössä on päivitetty 
kulttuuriopetussuunnitelma ja siihen liittyvä yhteistyö perusopetuksen ja kulttuuritoi-
mijoiden kesken. Maakunnallista yhteistyötä tuo Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
musiikkiopistojen yhteinen Opetushallituksen rahoittaman Opi sävellajit ja asteikot -
hanke, jota Lapuan musiikkiopisto koordinoi. Hanke tuottaa soitonopetuksen peda-
gogista tukimateriaalia videoiden ja tehtävien muodossa avoimeksi oppimateriaa-
liksi valtakunnallisesti sekä suomen- että osin myös ruotsinkielisenä. 
 
Musiikkiopisto pohjaa toimintansa suunnittelun ja kehittämisen kaupungin strategi-
aan sekä sivistystoimen, kulttuurikeskus Vanhan Paukun ja musiikkiopiston toimen-
pideohjelmiin. 

 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  

Verkostoituminen 
Osallistaminen 
 
Kannustava ja in-
nostava ilmapiiri 
Kokeileva innovointi 
Yksilöllinen kohtaa-
minen 

Yhteisöllisyyden 
kasvattaminen 
Osallisuuden lisää-
minen  

Alueellinen yhteistyö muiden musiik-
kiopistojen kanssa Opetushallituk-
sen rahoittaman “Opi sävellajit ja as-
teikot” - pedagogisen kehittämisen 
hankkeen myötä, jota Lapuan mu-
siikkiopisto koordinoi 
 
Musiikkipedagogisen oppimateriaa-
lin kehittäminen: 
Hankkeen tuottama soiton- ja musii-
kin hahmotusaineiden opetuksen 
kaikille avoin tukimateriaali (videot ja 
tehtävät) 
 
Paikallinen yhteistyö päivitetyn kult-
tuuriopetussuunnitelman myötä pe-
rusopetuksen kanssa: toteutuneet 
musapajat ja/tai konserttivierailut 
kouluilla 

Hyvinvointi 
 
Osallistaminen 
Avoimuus ja nopeus 
Kannustava ja in-
nostava ilmapiiri 
 

Vahvuutena välittä-
minen 

Lyhyehköjen hyvinvointiin ja toimin-
nan kehittämiseen liittyvien kysely-
jen toteuttaminen henkilöstölle, op-
pilaille ja heidän vanhemmilleen. 3-4 
kyselyn toteutus lukuvuonna 2022-
23, tulokset tarkastelussa kesä-
kuussa 2023, toimivat nykytilan ku-
vaajana ja tulevaisuuden kehityksen 
suuntaviivojen antajina. 
 

Hyvinvointi 
 
Verkostoituminen 
Osallistaminen 
Yksilöllinen kohtaa-
minen 

SISOTE Yhteistyön vahvistaminen ja kehittä-
minen sote-toimijoiden kanssa. 1-3 
toteutunutta yhteistyöhanketta pal-
velukotikonserttien muodossa 

Hyvinvointi 
Kokeileva innovointi 
Verkostoituminen 

Vanhan Paukun toi-
mijoiden yhteistyö 

Kulttuurikeskus Vanhan Paukun yh-
teinen lukuvuositeema tuottaa 1-5 
yhteistyössä järjestettyä tilaisuutta 
tai tapahtumaa 
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Tunnusluvut 

 
Suuren valtionosuuden vuoksi toiminta on kaupungille edullista 
 

 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023  

Kulut yhteensä 947.400*) 
755.617**) 

983.623*) 
791.783**) 

 

846.843 
***) 

846.086 
****) 

Toimintatuotot 
- maksutuotot 
- kuntalaskutus 
- vuokratulot  
(tilat) 

96.749 
91.973 

1.781 
2.995 

98.300 
94.577 

2.819 
904 

102.398 
102.398 

- 

95.479 

Valtionosuus 505.834 522.686 533.943 
 

533.943 
(arvio) 

Annettava opetus perustuu 11.157 oppituntiin lukuvuodessa (n. 320 t/viikko).  
 Em. tuntimäärä tulee käyttää valtionosuusperusteen säilyttämiseksi. 
*) TP 2020 ja 2021: summassa mukana sisäiset vuokrat 191.782,92 €. 
**) TP 2020 ja 2021: luku ilman sisäisiä vuokria. 

 ***) TA 2022: luvuissa ei ole mukana sisäistä vuokrakuluarviota. 
 ****) TA 2023: luvut ilman sisäisiä vuokria. 
 
Suunnitelmavuodet 2024 – 2025 

- laajempi itsearviointikysely oppilaille, heidän vanhemmilleen ja henkilöstölle 
(tarkastelussa mm. uuden opetussuunnitelman vaikutus opettamiseen ja opis-
kelemiseen sekä työhyvinvointi) 

- työ- ja opiskeluvälineiden laadukkuus (uusien laadukkaiden soitinten, mm. Ala-
joki-salin flyygelin hankinta) 

- alueellisen yhteistyön jatkuminen monipuolisesti muiden Etelä-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan musiikkiopistojen kanssa OPH-hankkeen päättymisen jälkeen 

- pedagoginen kehittäminen: tulevaisuuden musiikkiopiston hahmottaminen 
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Kirjasto 
 
Palvelukuvaus 
 

Kirjastopalvelut kuuluvat kaupungin lakisääteisiin peruspalveluihin. Lapuan kaupun-
ginkirjasto tuottaa ja ylläpitää kirjasto- ja tietopalveluja Lapuan ja ympäristökuntien 
asukkaille sekä yhteistyökumppaneille. Lapua kuuluu EEPOS –kirjastokimppaan, 
jossa on 22 kirjastoa ja yhteistyö näiden kirjastojen välillä on päivittäistä. 
 
Kirjasto tukee kaikenikäisten lukuharrastusta, digi- ja mediataitoja ja elinikäistä op-
pimista. Asukkaiden hyvinvointiin kirjasto tarjoaa viihtyisät ja inspiroivat tilat Vanhan 
Paukun kulttuurikeskuksessa sekä virkistystä ja elämyksiä arkeen. Kirjasto edistää 
tiedollisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista. Eepos –
kimpassa on vuosittain yhteisiä hankkeita. 
 
Kirjastopalvelut tuotetaan Lapualla edullisesti, vuonna 2021 toimintakulut olivat 
51,80 € asukasta kohti. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjastoissa kes-
kimäärin 59,89 €, Etelä-Pohjanmaan alueella 62,28 € ja Eepos -kirjastokimpassa 
61,88 €. Lakisääteisiin palveluihin kirjasto saa valtiolta noin 30 % kirjaston kuluista 
ja koko kaupungin budjetista kirjaston menot ovat noin 0.4 %.  
 
Tulevaisuudessa kunnille jää hyvinvointipalveluiden tuottaminen ja hyvän elämän-
laadun lisääminen sekä hyvinvointiyhteistyö. Kirjaston merkitys tulee tässä entises-
tään korostumaan. Lapuan kirjasto on parasta kaupungin asukkaille, henkilöstölle, 
kirjaston asiakkaille ja vierailijoille.  
 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

Pääkirjaston palvelut ovat laajentuneet omatoimiajan myötä. Omatoimikirjasto vihit-
tiin käyttöön 20.10.2022. Henkilökunnan palveluajan lisäksi asiakkaiden käytettä-
vissä on omatoimiaika joka päivä kello 9 - 21. Vuoden 2023 aikana on tavoitteena 
kerätä käyttökokemuksia asiakaskyselyn avulla sekä saada muita kehittämisehdo-
tuksia kirjaston asiakkailta, ei-asiakkailta ja asiakasraadilta. 
 
Lapuan kaupunginkirjasto on saanut Aluehallintovirastolta 25.000 € avustuksen 
hankkeelle “Kirjastoauton pyörät pyörimään kahteen pitäjään”. Hanke on Alajärven 
ja Lapuan yhteinen hanke. Hankkeen avulla kartoitetaan Lapuan ja Alajärven kirjas-
toautojen nykykunto, tulevat palvelujen tarpeet (kyselytutkimukset, työpajat) sekä 
tarkastellaan eri vaihtoehtoja millä tavalla voidaan toteuttaa yhteisen kirjastoauton 
hankinta. Hanke aloitetaan vuoden 2023 alussa.  
 
Lisäksi yhtenä tavoitteena on muokata entisestä media- ja pelihuoneesta moneen 
käyttöön sopiva tila, ns. monitoimitila. Asiakastietokoneiden päivitys on tarpeen, sillä 
tietokoneet ovat jo vanhentuneet tai vanhentumassa. Jo kirjastolaissa mainitaan, 
että kirjaston täytyy tarjota asiakkaille erilaisia asiointia ja tarpeita varten ajanmukai-
set laitteet ja tilat. 
 
EEPOS -kirjastojen yhteisen “Lukeva Lakeus” hankkeen tavoitteena on järjestää 
7.luokkalaisille kirjavinkkaustapahtumia, uudistaa heidän asiakkuutensa kirjastossa 
sekä kehittää ja kokeilla uusia kirjavinkkausmenetelmiä. Hanke järjestää kirjavink-
kaustapahtumia 7. luokkalaisille keväällä 2023 koko Eepos -alueella. Yksi tärkeä 
painopiste on myös kirjastojen ja koulujen yhteistyösopimusten lisääminen.  
 
Näiden ohella on tärkeää vahvistaa henkilöstön hyvinvointia työssä ja lisätä yhtei-
söllisyyttä sekä tarjota mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen. 
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Strateginen 
tavoite 

Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  

Hyvinvointi 
Asiakaslähtöisyys ja osallisuus 
sekä yhteisöllisyys 
 
Asiakasraati 
 
 
Tapahtumat ja hankkeet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjaston käyttö lisääntyy 

Asiakaskysely omatoimikir-
jaston / kirjaston asiakkaille 
 
Asiakasraati kirjaston kehittä-
mistyöhön 
 
Eri ikäryhmille osallistava tai 
yhteisöllinen tapahtuma / lu-
ento / työpaja 
 
 
Kirjastoauton selvityshanke 
“Kirjastoauton pyörät pyöri-
mään kahteen pitäjään” 
 
AVI / Valtionavustukset ko-
keilu- ja kehittämistoimintaan 
(esimerkiksi monipuoliseen 
lukutaitotyöhön) 
 
Lainaus ja kävijätilastojen 
sekä verkkokäyntien seuranta 
Tapahtumiin osallistujien 
määrä 

 

Hyvinvointi 
Kirjasto tukee kaikkien kuntalais-
ten hyvinvointia ja tasa-arvoa 
tarjoamalla laadukkaan, ajanta-
saisen ja uudistuvan kokoelman 
ja e-aineistot 

Alle 5 vuotta nuoremman ai-
neiston määrä on 40 % kirjas-
ton kokoelmasta ja poistot 6 
% 
Vuosittaiset e-aineiston käyt-
töluvut 
E-kirjastohanke on kuntien 
yhteinen e-kirjasto, joka an-
taa kaikille suomalaisille tasa-
arvoisen mahdollisuuden 
käyttää kirjastojen digitaalisia 
sisältöjä 

Hyvinvointi ja 
talouden ta-
sapaino 

 
Asiakastietokoneet 
 
Kirjastojärjestelmä Axiell Aurora 
käytössä, mutta kartoitetaan 
myös uutta vaihtoehtoa Eepos -
kimpassa 
 
Omatoimikirjastojärjestelmän, 
lainaus- ja palautusautomaattien 
toimintavarmuus pääkirjastossa, 

Asiakastietokoneiden päivitys 

Toimiva kirjastojärjestelmä 

 

Laitteiden toimivuus 
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Tiistenjoen kirjastossa sekä Lu-
kion kirjastossa 

Hyvinvointi 
HyTe -yhteistyötä kehitetään ja 
parannetaan edelleen 

 

Palvelukoteihin (Lepola, Ho-
pearinne, Seppämestari ja 
Niittypuisto) säännöllisesti 
vaihtuva kirjakokoelma 
 
Palvelukoteihin tarjotaan 
myös lukuhetkiä, muistelu- ja 
viriketuokioita museosalkun 
muodossa yhteistyössä Kult-
tuurikeskuksen kanssa ja 
muuta toimintaa kuten Kave-
rikoiria 

Verkostoitu-
minen 

Verkostoituminen on aktiivista 
EEPOS –kirjastojen kanssa 
Osallistuminen Eepoksen toi-
mintaa kehittäviin yhteistyöryh-
miin, kokouksiin ja hankkeisiin 
sekä hankintoihin 
 
Kansallinen verkostoituminen ja 
yhteistyö 

Eepos -kirjastojen yhteinen 
hanke Lukeva Lakeus  
 Yhteinen Eepos –strategia 
2023 - 2025 
 
Kansallinen yhteinen e-kir-
jasto vuoden 2024 aikana 

Hyvinvointi 
Kokeileva in-
novointi 
Verkostoitu-
minen 

Vanhan Paukun toimijoiden yh-
teistyö 

Kulttuurikeskus Vanhan Pau-
kun yhteinen lukuvuositeema 
tuottaa uusia tilaisuuksia ja 
tapahtumia 
1 - 3 uutta tilaisuutta yhteis-
työnä 
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Tunnusluvut 

  
TP 
2020 

TP 
2021 

TA 2022 
(arvio) 

TA 2023 
(arvio) 

Lainat/as 13,4 16,44 15 16,5 

Käynnit/as 6,7 3,72 5 6 

Aineiston hankinta/kirjat/ 
laatusuositus 300/1000 as 

307 326 330 330 

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

40 36 40 40 

Verkkokäynnit/as 3,5 3,9 3,5 3,6 

Lainaajat /asukasluku (%) 30 30,05 33 33 

Lainaus/kokoelma 1,4 1,61 1,7 1,7 

Taloudellisuus * 1 1,38 1,4 1,5 

Toimintakulut/as * 32,2 51,80 35 52 

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

 
Suunnitelmavuodet 2024 – 2025 
 
 

Edistetään yhteisen kirjastoauton hankintaa yhteistyössä Alajärven kaupungin ja 
Lapuan kaupungin yhteistyönä. 
 
Yläkoulun kirjastoon on suunnitelmissa alkuperäisen kirjastotilan muuttaminen kir-
jasto- ja mediapajaksi yhteistyössä kirjaston ja yläkoulun kanssa. Tavoitteena on 
saada kirjasto- ja mediatila valmiiksi ja palvelemaan sekä tukemaan yläkoulun kir-
jaston ja kirjallisuuden käyttöä. 
 
Sivistyksen tavoitteita ovat elämänlaatu ja mielen hyvinvointi, joita voidaan lisätä 
osallisuuden ja yhteisöllisyyden avulla. Kaupungin strategiassa tavoitellaan parem-
paa elämänlaatua ja mielen hyvinvointia. Kirjastopalvelut, joihin sisältyvät kirjaston 
tilat, kokoelmat, tapahtumat, laajentuneet palveluajat sekä henkilökohtainen asia-
kaspalvelu tarjoavat mielen hyvinvointia ja parantavat elämänlaatua. Elämän laatu 
sekä mielen hyvinvointi ovat myös kokemusta omasta osallisuudesta sekä yhteisöl-
lisyydestä, turvallisuudesta, tärkeydestä ja elämän mielekkyydestä sekä kyvystä 
kohdata vastoinkäymisiä ja selviytyä niistä. Kirjasto on hyvinvointipalvelu, jonka ta-
voittaa kaikissa elämäntilanteissa. Onneksi on Kirjasto! 
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Kulttuuri- ja museopalvelut / Lapuan matkailu 
 
Palvelukuvaus 
 

Kulttuuripalvelut vastaa Lapuan kaupungin kulttuuritoiminnan järjestämisestä, Kult-
tuurikeskus Vanha Paukun toiminnoista, Lapuan kaupungin museoista sekä Lapuan 
kaupungin matkailun tehtäväkentästä. 
 
Lapuan kaupunki tunnetaan laajasta kulttuuri- ja taidetarjonnasta sekä luonto- ja 
puutarhakohteistaan. Nämä kaikki lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja kotiseu-
tuidentiteettiä ja ne ovat vahvoja vetovoimatekijöitä sekä matkailun että uusien asuk-
kaiden kannalta. 
 
Kulttuurikeskus Vanha Paukku museoineen, gallerioineen sekä muine palveluineen 
on ympärivuotinen kohde niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Lapuan kaupungin 
museot kuuluvat valtionosuusmuseoiden piiriin, museoita ohjaa museolaki 
(314/2019) ja kulttuuripalveluita ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019). 
 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

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

Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  

Hyvinvointi 
Osallisuus 
 

Vahvuutena välittäminen Tyytyväisyyskyselyn toteutus 
henkilöstölle ja kulttuurikes-
kuksen asiakkaille. 
 
Henkilöstön osallistuminen 
kampanjaan. 

Hyvinvointi 
 
 

HYTE-yhteistyö Museosalkun käyttöönotto ja 
jatkokehitys. 

Osallisuus 
Hyvinvointi 

Lapuan Patruunatehtaan 
museon perusnäyttelyn 
uudistamisen edistäminen. 
(Museot) 
 

Näyttelyuudistuksen toteutta-
minen. 
 
Kouluyhteistyö sisältöjen 
tuottamisessa.  

Verkostoituminen 
Kokeileva inno-
vointi 
Verkostoituminen 

Ryhmäretkipalveluiden 
markkinointi ja mainonta. 
 
(Matkailu) 

Matkailijamäärien ylläpito, ke-
hittäminen, markkinoinnin in-
novoiva kokeilu uusilla alus-
toilla. Painotuksena ryhmä-
retket. 

Hyvinvointi 
Kokeileva inno-
vointi 
Verkostoituminen 

Vanhan Paukun toimijoi-
den yhteistyö. 

Kulttuurikeskus Vanhan Pau-
kun yhteinen lukuvuositeema 
tuottaa uusia tilaisuuksia ja 
tapahtumia. 1-3 uutta yhteis-
työssä järjestettyä tilaisuutta 

 
Tunnusluvut 
  

 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023 
Budjetin loppusumma (kult-
tuuri / museot/ Vanha 
Paukku) 

402.660 
sis. mat-

kailu 

358.262 358.262 358.262 

Budjetin loppusumma (mat-
kailu) 

* 60.000 60.000 60.000 

Museoiden VOS euroa 92.930 92.930 92 930 92 930 
Lapuan kaupungin museoi-
den kävijämäärä (kävijälasku-
rit ja vieraskirjat, jos ei lasku-
ria) 

** 8.000 8.000 8.000 
 

Gallerioiden kävijämäärä 
(kävijälaskurit) 

15.215 16.000 18.000 19.000 

Oppilasryhmät/-määrä 59/924 60/1.000 80/2.000 80/2.000 
Opastukset / osallistujamäärä 26 / 86 20/500 40/1.000 40/1.000 
Kulttuuritapahtumat / osallis-
tujamäärä 

17 / 2.619 20/5.000 40/10.000 40/10.00
0 

Yksityistilaisuudet 81/1.991 70/1.500 80/2.000 80/2.000 
Kulttuuritoimintaan osallistu-
neet 

30.626 31.500 40.000 40.000 

Menot / as. 
Menot / osallistuneet 

30,2 
14,1*** 

25 
11,4 

25 
8,9 

25 
8,9 

*ei seurantatietoja, koska uudistunut mittaristo 
**ei seurantatietoja, koska koronan takia vieraskirjat pois käytöstä 
*** arvio, koska osa seurantatiedoista puuttuu 
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Hankkeet ja avustukset 2021-2023 
 
  

 2021 2022 2023 
Valontaitaja (Leader) siirretty eteen-

päin koronan 
takia 

30.000 Hanke 
päättynyt 

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

16.000+10.000
0 

16.000+10.0000  

Taidemuseon taiteilijapalk-
kiot I ja II 

(OKM)  

2.000 2.200 3000 

Aisaparin kesätaiteilijat 36.556 Hanke päättynyt Hanke 
päättynyt 

Kulttuurisilta (Leader) n. 8.000 n. 42.000 Hanke 
päättynyt 

Kulttuuria kaikille (Leader) n. 10.0000 n. 30.000 n. 23.000 
 
Suunnitelmavuodet 2024 - 2025 
 

- Lapuan kaupungin kulttuurihistoriallisen yksikön museoiden perusnäyttelyi-
den uudistamisen edistäminen 

- Yleisötyön laajentaminen mm. verkkoon 
- Kulttuuri-, taide- ja matkailualan hankkeiden hakeminen ja toteuttaminen 
- Matkailupalveluiden kehittäminen ja matkailutoimijoiden yhteistyön tiivistä-

minen 
- Kansainvälisyyden lisääminen ja sen näkyvyys kaupunkikuvassa 
- Erilaisten kyselyiden toteuttaminen (mm. matkailu, käyttäjäkartoitukset)  
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Kansalaisopisto 
 
Palvelukuvaus 
 

Lapuan kansalaisopisto tarjoaa laadukkaita oppimisen ja harrastamisen mahdolli-
suuksia kaikille kuntalaisille lähi- ja etäopetuksena. Kurssitarjonta on opiston ja kau-
pungin strategiassa mainittujen arvojen mukaista, uudistuvaa ja joustavaa, #parasta 
asukkaille. Koulutuspalvelujen kehittämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä kaupungin 
muiden yksiköiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään 
paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kansalaisopisto toteuttaa elinikäisen 
oppimisen sekä jatkuvan oppimisen periaatteita noudattaen toiminnassaan lakia va-
paasta sivistystyöstä.  Opisto tarjoaa luentoja ja koulutusta tarvittaessa myös mak-
supalvelutoimintana. Kansalaisopisto ylläpitää Lapuan taidekoulua, joka antaa tai-
teen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan kuvataiteessa, käsityössä, teatteri- 
ja tanssitaiteessa. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

Opetusta järjestetään laadukkaasti riittävällä opettajaresurssilla ja opetustarjontaa 
tarvelähtöisesti kehittämällä. Opiskelijamäärä pidetään hyvällä tasolla järjestämällä 
koulutusta alueellisten ja paikallisten tarpeiden pohjalta huomioiden myös yhteis-
kunnallisten muutosten mukanaan tuomat koulutustarpeet. Talouden tasapainoa yl-
läpidetään pysymällä suunnitelluissa opetustuntiraameissa huolehtien valtionosuus-
tuntien riittävä toteutuminen ja toimimalla aktiivisesti eri hankkeissa.  Kansalaisopis-
totoiminta on luonteeltaan yhteisöllisyyttä ja luottamusta lujittavaa, kansalaisyhteis-
kunnan rakenteita vahvistavaa toimintaa. Kansalaisopistotoiminnalla on tutkitusti hy-
vinvointivaikutuksia. Tärkeää on myös tarjota koulutuksia, joilla päivitetään työelä-
mässä tarvittavaa koulutusta (pätevöittävät korttikoulutukset, osaamisperusteiset 
koulutukset). 
  
Mediapajatoiminnalla kehitetään media- ja verkko-opetusta sekä tuntiopettajien pe-
dagogista osaamista. Opisto kehittää koko henkilöstön osaamista sekä koulutussi-
sältöjä osaamisperusteisuuden sekä jatkuvan oppimisen uudistuksen pohjalta. 
Opisto on aktiivinen toimija Suomen mallin kerhotoiminnan kehittämisessä ja kerho-
jen järjestämisessä. 
 
Opisto toimii tiiviissä yhteistyössä musiikkiopiston, kirjaston ja kulttuuritoimen 
kanssa mm. yhteisten teemalukuvuosien merkeissä. Erilaisia tilaisuuksia järjeste-
tään lähi- ja etätilaisuuksina. Opisto toteuttaa päivittyvän kulttuuriopetussuunnitel-
man toimenpiteitä. 
 
Mediapajan hanketoiminta jatkuu vuonna 2023 kahden eri hankkeen voimin, Me 
osatahan! henkilöstökoulutushanke jatkaa osaamisperusteisen suunnittelun ja arvi-
oinnin parissa, Osaajien opisto -hanke keskittyy paikallisten uusien kohderyhmien 
löytämiseen ja verkostojen rakentamiseen. Opisto toimii asiantuntijaorganisaationa 
tukien kaupungin henkilöstökoulutuksen järjestämistä. 
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Strateginen ta-
voite 

Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  

Hyvinvointi 
osallisuus 
 
Avoimuus ja no-
peus 
Kannustava ja in-
nostava ilmapiiri 

Vahvuutena välittäminen  Opisto tukee paikkakunnan 
yhteisöllisyyttä ja sosiaalisen 
pääoman kasvua kaikille kun-
talaisille avoimilla yleisötilai-
suuksilla. Yleisöluennoille, 
näyttelyihin, konsertteihin, te-
atteriesityksiin, näytöksiin on 
jokainen kuntalainen tervetul-
lut.  
Tilaisuuksia vähintään 10 /lu-
kuvuosi. 

Hyvinvointi,  
osallisuus 
kannustava ja in-
nostava ilmapiiri 
  

 Työ- ja toimintakyky para-
nee 
Työn kuormittavuus tasapai-
nottuu 

 

Fyysistä hyvinvointia ja ter-
veyttä edistävää liikunta- ja 
tanssikursseja suunnitellaan 
ja toteutetaan siten, että eri-
ikäisille harrastajille löytyy tar-
jontaa. 
Liikunta- ja tanssikurssien 
tuntimäärä on n. 16 % pro-
senttia opetuksen kokonais-
määrästä.  

Hyvinvointi SISOTE  
Kursseja toteutetaan toiminta-
keskuksessa sekä toiminta-
alueen palvelukodeissa, ta-
voitteena palveluiden saavu-
tettavuus, yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvoisuus. 

hyvinvointi  
 
mielen hyvinvointi 
 
osallisuus 
 
Kokeileva inno-
vointi 
 
Verkostoituminen 
 
Yksilöllinen koh-
taaminen 

Kannustava ja in-
nostava ilmapiiri 

Vahva ja laadukas perustoi-
minta 

Kansalaisopistotoiminta tuot-
taa tutkitusti hyvinvointivaiku-
tuksia, vahvistaa verkostoja, 
kannustaa elinikäisen ja jat-
kuvan oppimisen hengessä it-
sensä kehittämiseen. Hyvin-
voinnin tuottamisessa tärkeää 
on huomioida myös taiteiden 
ja kulttuurin harrastamisen 
tuottamat hyvinvointivaikutuk-
set. Koulutuksen ja harrastus-
ten tarjonnan ja kysynnän 
kohdatessa opiskelijamäärät 
pysyvät hyvällä tasolla, n. 
20% lapualaisista osallistuu 
kurssitoimintaan. 
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Opetuksen laatua tarkastel-
laan lukuvuosittaisilla palaute-
kyselyillä. 

Hyvinvointi 
Kokeileva inno-
vointi 
Verkostoituminen 

Vanhan Paukun toimijoiden 
yhteistyö. 

Kulttuurikeskus Vanhan Pau-
kun yhteinen lukuvuositeema 
tuottaa uusia tilaisuuksia ja 
tapahtumia. 1-3 uutta yhteis-
työssä järjestettyä tilaisuutta 

 
Tunnusluvut 
 

Tunnusluvut TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023 

Toimintatuotot 250122 352429 389205 181224 

Toimintamenot 1024404 1150444 884400  683900 

Toimintakate 774282 798015 495195  504400 

Valtionosuus 
(netto) 

356255 375335 356255 356255 

Kurssimaksut  123386 125243 125500 135000 

Opetustuntimäärä 8547 9700 10484  
(sis suomen malli 
kerho-toiminnan) 

9600 

Opiskelijamäärä 2312 2800 2870 2900 

Osallistujamäärä 5445 5700 6086 6000 

Valtionosuustunnit 7373 7373 7359 7359 

Kurssimäärä/ luku-
vuosi 

280 350 367, joista opiston 
kursseja 322 ja Suo-
men mallin kerhotoi-
minnan kursseja 45 

350 
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Suunnitelmavuodet 2024 - 2025 
 

Opisto tavoittaa uusia opiskelijoita ja yhteistyötahoja uusista kohderyhmistä etenkin 
opiston Osaajien opisto -hankkeen myötä. Rakentuneita verkostoja mm. sosiaalitoi-
men kanssa pidetään yllä, jotta toiminnalla tavoitetaan etenkin työttömyysuhan alla 
olevia, syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä. 
 
Opiston tarjoamat palvelut, etenkin taidekoulussa järjestettävä taiteen perusopetus, 
on tärkeä pito- ja vetovoimatekijä etenkin lapsiperheille. Laadukas opetus turvataan 
riittävällä opetuksen suunnittelu- ja toteutusresurssilla. Suurimpien aineryhmien 
opetuksen järjestämisestä, suunnittelusta ja koordinoinnista vastaavat päätoimiset 
opettajat (kuvataideopettaja, tekstiilityönopettaja ja tanssinopettaja).  
 
Osaamisperusteiseen koulutuksen toteutukseen siirtymisen valmistelu ja toteutus 
sekä uudistuksen edellyttämä opetussuunnitelman uudistustyö Opetushallituksen 
asettaman aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Opisto jatkaa tiivistä yhteistyötä Vanhan Paukun toimijoiden (kulttuuri, kirjasto, mu-
siikkiopisto) kanssa mm. yhteisten lukuvuositeemojen myötä. 
 
Opisto kehittää alueellista verkostoyhteistyötä muiden vapaan sivistystyön toimijoi-
den kanssa opistotoimintaan, avoimeen yliopisto-opetukseen, kansainväliseen toi-
mintaan ja taiteen perusopetukseen liittyen.  Opisto on aktiivinen hakiessaan rahoi-
tusta ja osallistuessaan hanketoimintaan, joka tukee opiston perustoimintoja. 
 
Opisto toteuttaa myös osaamisperusteisesti toteutettuja koulutuksia. 
 
Opisto toimii aktiivisena kumppanina Suomen mallin kerhotoiminnan järjestämi-
sessä. 
 
Erilaiset etäopetuksen ja luentojen striimauksen toimintamallit ovat osa opiston nor-
maalia kurssitoimintaa. Opistolla on tarvittava väline- ja osaamisresurssi em. toimin-
nan laadukkaaseen toteuttamiseen.  
 

 

Liikuntapalvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

Liikuntatoimi järjestää kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ylläpidon sekä tuottaa ja 
hallinnoin ko. tiloissa ja alueilla monipuolisesti erilaisia liikunta- ja harrastuspalve-
luita. Ohjaustoiminnan osalta liikuntatoimi ensisijaisesti tuottaa liikuntapalvelua yk-
sityissektorin ja seuratoiminnan ulkopuolelle jääville kuntalaisille myös erityisryhmät 
huomioiden. 
 
Lapuan kaupungin hallintokuntien, kolmannen sektorin ja liikunta-alan yritysten 
kanssa tehdään yhteistyötä kattavan liikuntapalveluverkoston ylläpitämiseksi ja vä-
hän liikkuvien kuntalaisten tavoittamiseksi. Yhteistyön erityisenä painopisteenä on 
lasten ja lapsiperheiden liikuttaminen sekä ikääntyneiden kunto- ja terveysliikunta. 
Liikuntapaikkaverkoston ylläpitoa järjestetään yhteistyössä teknisen laitoksen 
kanssa. Liikuntapaikkaverkoston kehittämisessä tärkeässä osassa on kuntalain mu-
kainen kuntalaisten kuuleminen. 
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

Vuodelle 2023 on keskeistä monialaisen liikunnan edistämisen rakenteiden, yhteis-
työn ja sisältöjen yhdyspintojen muodostaminen sisäisesti Lapuan kaupungin orga-
nisaatiossa sekä ulkoisesti hyvinvointialueen kanssa. Teemaan kuuluu myös seu-
rapalveluprosessien kehittäminen. 

 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  

Elämänlaatu ja mielen 
hyvinvointi 

Työ- ja toimintakyky pa-
ranee 
 
Työn kuormittavuus ta-
sapainottuu 
 
Sairauspoissaolot vähe-
nevät 
 
Yhteisöllisyyden kasvat-
taminen 

Säännöllinen tiedonhan-
kinta henkilöstöltä ja asiak-
kailta kyselyin, ½ vuosit-
tain.  
 
Asiakastyytyväisyys (as-
teikko 1-5). Tavoitetaso 
hyvä. 
 
Henkilöstötyytyväisyys (as-
teikko 1-5). Tavoitetaso 
hyvä. 
 
 

Työ- ja toimintakyky pa-
ranee 
Yhteisöllisyyden kasvat-
taminen 

Kävelyn- ja pyöräilyn kehit-
tämisohjelman toimenpi-
teet 
 
Onko toimenpiteet toteu-
tettu? (K/E) 

HyTe HyTe -yhteistyö kehittä-
minen ja sujuvoittaminen 
yhdessä hyvinvointialu-
een kanssa 

TeaViisari-prosessien 
käyttöönotto. Varautumi-
nen mahdollisten HYTE-
valtionavustuksien käyt-
töönottoon 

  Elintapaohjauksen proses-
seista saadaan yksilöta-
solla tarkkaa terveystietoa, 
mutta eettisistä syistä nii-
den julkisuus on rajattua. 
 
Asiakastyytyväisyys. Ta-
voitetaso hyvä. 
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Tunnusluvut 
 

 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2023 
Menot -942.435 -860.540 -991.358 -

870.590 
Tulot 377.227 272.904 453.893 604.700 
Kate -565.208 -587.635 -537.465 -

264.890 
     
Uimahallin kävijät / kpl 63.649 36.843 54.896 70.000 
Vesivoimistelut kävijät / kpl 6503 3703 4.569 4.000 
Erityisliikunnan kävijät / kpl 906 738 995 800 
Ikääntyvien liikuntakävijät / kpl 5315 3360 4.628 3.500 
Muut ohjatut ryhmät kävijät / kpl 7474 4010 4.004 3.500 
Kesäuimakouluihin osallistujat / kpl 581 - 531 550 

 
Kirjanpidon tunnusluvut on haettu 9.11.2022. Sisältää vain ulkoiset menot ja tulot. 
Käytännössä kyse liikuntatoimen operatiivisista kustannuksista sisältäen myös jaet-
tavat avustukset. Kirjaustapaa on yhtenäistetty verrattuna aiempien vuosien talous-
arvion kirjallisen osan kirjauksiin. 

 
Suunnitelmavuodet 2024 - 2025 
 

- Ohjaamossa järjestettävien elintapaohjauspalveluiden vahvistaminen ja ke-
hittäminen 

- Harrastustakuu. Valtakunnallisen Suomen malli -toimintatavan jalkauttami-
nen Lapualla. 

 
 
Nuorisopalvelut 
 
Palvelukuvaus 

 
Nuorisopalveluiden tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edis-
tää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, tukea nuorten harrastamista ja 
toimintaa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa nuorten 
kasvu- ja elinoloja. Lähtökohtina ovat; yhteisvastuu, kulttuurinen moninaisuus ja 
kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioitta-
minen sekä monialainen yhteistyö. 
 
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa 
häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, 
itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämän hallintaansa sekä 
pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren va-
paaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön nuorten kanssa työtä te-
kevien tahojen kanssa. 
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

- Koulunuorisotyön vahvistaminen ja kehittäminen. Tavoite edellyttää myönteistä 
rahoitusta päätöstä. 

 
- Ohjaamon kehittäminen. Lapuan kaupungin tavoitteena on kaupunkistrategian 

mukaisesti asukkaiden hyvinvointi ja terveyden edistäminen.  Myös strategiasta 
johdetut hyvinvoinnin toimintasuunnitelmat mm. panostaminen hyvinvointiin sekä 
verkostoituminen sopivat hyvin etsivään nuorisotyön tavoitteisiin. Tavoitteena on 
lapualaisten nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaalinen, fyysinen ja psyyk-
kinen vahvistaminen. 

 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 

Elämänlaatu ja mie-
len hyvinvointi 

Työ- ja toimintakyky pa-
ranee 
 
Työn kuormittavuus ta-
sapainottuu 
 
Sairauspoissaolot vähe-
nevät 
 
Yhteisöllisyyden kasvat-
taminen 

Säännöllinen tiedonhan-
kinta henkilöstöltä ja asi-
akkailta kyselyin, ½ vuo-
sittain.  
 
Asiakastyytyväisyys (as-
teikko 1-5). Tavoitetaso 
hyvä. 
 
Henkilöstötyytyväisyys 
(asteikko 1-5). Tavoite-
taso hyvä. 

Koulunuorisotyön kehit-
täminen 

Koulunuorisotyöhank-
keen mittarit 

 Etsivän nuorisotyön ke-
hittäminen 

Etsivä nuorisotyö. Sovari-
tulokset. Tavoitetaso 
hyvä. 

 Ohjaamo-toiminnan ke-
hittäminen. Edellyttää 
myönteistä rahoituspää-
töstä 

Ohjaamon Kannustin-
malli hankkeen mittaristo 

HyTe HyTe -yhteistyö kehittä-
minen ja sujuvoittaminen 
yhdessä hyvinvointialu-
een kanssa 

Nuorisolain mukainen 
monialaisen yhteistyön 
toteutuminen. Asteikko 1-
5. 
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Tunnusluvut 
 

 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2023 
Menot -288.286 -260.501 -

291.568 
-

313.710 
Tulot 64.172 90.228 55.808 97.500 
Kate -224.115 -170.274 -

235.761 
-

313.710 
     
Liikennepuiston kävijät/pv,  
yhteensä 

45, 
2727 

50,2 
1756 

45,5 
2184 

48, 
2300 

Lastenleirit, leiriläiset 190 65 144 170 
Hirvijärven leiritalon käyt-
töpäivät 

74 (re-
montti) 

26 71 80 

Nuorisotalon käyttäjät muu 
kuin oma toiminta 

771 291 385 300 

Avoin nuorisotoiminta, kä-
vijämäärä/ aukiolopäivä 

16,2 15,1 22,8 20,0 

Etsivän nuorisotyön asiak-
kaiden osuus alle 29-vuoti-
aista asukkaista (%) 

1,72 1,76 2,43 2,2 

 
Kirjanpidon tunnusluvut on haettu 9.11.2022. Sisältää vain ulkoiset menot ja tulot. 
Käytännössä kyse liikuntatoimen operatiivisista kustannuksista sisältäen myös jaet-
tavat avustukset. Kirjaustapaa on yhtenäistetty verrattuna aiempien vuosien talous-
arvion kirjallisen osan kirjauksiin. 
 
 

Suunnitelmavuodet 2024 - 2025 
 

- Ennalta ehkäisevässä päihde- ja mielenterveyspalveluissa järjestettävien nuori-
sopalveluiden vahvistaminen ja kehittäminen 

- Perhekeskuksessa järjestettävien palveluiden vahvistaminen ja kehittäminen 
- Valtakunnallisen Suomen malli -toimintatavan jalkauttaminen Lapualla. 

 
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut 
 
Palvelukuvaus 
 

Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää poikkihallinnollista yhteis-
työtä. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kult-
tuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyi-
hin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin. Hyvinvoiva lapualainen on koko 
kaupungin toiminnan tärkeä tavoite. Väestön hyvinvoinnin edistäminen perustuu 
lainsäädäntöön sekä Lapuan kaupunkistrategiaan, ja sen eteen tehdään työtä kau-
pungin kaikilla toimialoilla. Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat 
vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluilla on vastuu hyvinvointityön kokonaisuuden 
organisoinnista ja kehittämisestä lainsäädännön edellyttäminä rakenteina. Käytännössä pal-
velussa vastaanotetaan, arvioidaan ja jaetaan tietoa muille toimintayksiköille sekä huolehdi-
taan poikkihallinnollisten työryhmien yhteistyön ja keskustelun sujuvuudesta. Keskeistä on 
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myös vastata yhteisen suunnittelun etenemisestä, valmistella suunnitelmat osaksi päätöksen-
tekoa sekä vastata suunnitelman seurannasta ja raportoinnista. 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
 

Kunnan hyvinvointityön ja -tekojen kirkastaminen on tarpeen. Poikkihallinnollisen ja 
monialaisen yhteistyön lujittaminen, eri ammattiryhmien osaamisen vahvistaminen 
sekä hyvinvointia edistävän ympäristön luominen ovat vuonna 2023 työn alla. Oleel-
lista on saada eri organisaatioista tieto heidän kiinnostuksestaan osallistua poikki-
hallinnolliseen hyvinvointityöhön, ja mihin teemaan kiinnostus kohdistuu. 

 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 

Elämänlaatu ja mie-
len hyvinvointi 

Työ- ja toimintakyky 
paranee 
 
Työn kuormittavuus 
tasapainottuu 
 
Sairauspoissaolot vä-
henevät 
 
Yhteisöllisyyden kas-
vattaminen 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen palveluiden organisointi. Teh-
tävänkuvat päätetty (Kyllä / Ei) 
 
Eri organisaatioiden kiinnostus 
osallistua poikkisektoriseen yhteis-
työhön kartoitettu (Kyllä / Ei) 

HyTe HyTe -yhteistyö kehit-
täminen ja sujuvoitta-
minen yhdessä hyvin-
vointialueen kanssa 

Hyte-kuntaosuuden mittarit (€/as) 
 
Vuosittainen hyvinvointikertomus 
laadittu (Kyllä / Ei) 

 
Tunnusluvut 
 

 TA 2023 
Menot -100.000 
Tulot 0 
Kate -100.000 
  
Hyte-työpajat, tilaisuudet  
Hyte-työpajat, osallistujat  
Verkoston arvio onnistumisessa  eri 
hyte-työmuodoissa (numeerinen as-
teikko) 

 

  
  

 
Suunnitelmavuodet 2024 - 2025 
 

- Systemaattisen hyte-työn edelleen laajentaminen lakisääteisiin toimintamuotoi-
hin. 

- Tulevaisuuden hyvinvoinnin edistämisessä on oleellista, että kuntien ja maakun-
tien välillä sovitaan yhteistyöstä ja yhteisistä toimintatavoista asukkaiden hyvin-
voinnin edistämiseksi ja seurannaksi.  

- Rakennetaan kunnan ja maakunnan hyvinvointipalveluiden ammattilaisten sekä 
kunnan, maakunnan, yhdistysten ja yritysten välistä yhteistyötä 
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7.9 Tekninen lautakunta 
 
 

 
 

Teknisen lautakunnan talousarviosta poistuu 1.1.2023 alkaen pelastustoimen kus-
tannukset. Tältä osin talousarviovuodet 2022 ja 2023 eivät ole vertailukelpoisia.  
Teknisen lautakunnan sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintakate. 

 
 
Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut 
 
Palvelukuvaus  
 

Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat vuonna 2023 ruoka- ja puhtauspalvelut, 
maan-käyttö-, kaavoitus ja mittauspalvelut, rakennus- ja kiinteistöpalvelut ja kun-
nallistekniset palvelut. Hallintopalvelut sisältävät teknisen toimialan henkilöstöhal-
linnon, päätöksenteon, kirjaamisen ja arkistoinnin, toimistopalvelut sekä teknisen 
keskuksen henkilöstön rekrytoinnin. 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023  
 

Talousarviovuonna 2023 panostetaan henkilöstön hyvinvointiin. Teknisen keskuk-
sen johtoryhmän toimintaa on kehitetty ohjatusti syksyn 2022 aikana ja teknisen 
keskuksen tiedon kulkua kehitetään vuoden 2023 aikana. Esimiehiä kannustetaan 
osallistumaan työnantajan järjestämään koulutukseen ja pyritään vahvistamaan 
henkilökunnan esimiesosaamista.  
 
Talousarviovuonna kehitetään teknisen keskuksen talousseurantaa ja talouden lä-
pinäkyvyyttä sekä seurataan investointien toteutumista säännöllisesti teknisessä 
lautakunnassa.  

 
Strateginen 
tavoite 

Talousarviotavoite Toimenpide 
 

Hyvinvointi Työhyvinvointitoiminnan jär-
jestäminen  

Tyhy-toiminnan toteutumi-
nen Lapuan kaupungin oh-
jeen mukaisesti 

Hyvinvointi Esimieskoulutukseen osallis-
tuminen  

Esimieskoulutuksen osaa-
mismerkkien suorittaminen   

Talouden ta-
sapaino 

Toiminnan toteuttaminen ta-
lousarvion mukaisesti 

Toteuman seuraaminen  
Toteutetut toimenpiteet seu-
rannan kehittämiseksi 

 
Suunnitelmavuodet 2024-2025 
 

Suunnitelmavuosina kehitetään edelleen taloudellisia prosesseja ja hankkeiden ko-
konaisvaltaista johtamista. Lisäksi panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja koulu-
tukseen sekä henkilöstötutkimuksessa ilmenneiden ongelmien parantamiseen 

  

TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2021 TA 2022 TA 2023 Muutos % Muutos €
Toimintatuotot 4 501 500 4 571 290 4 489 000 -1,8 % -82 290
Valmistus omaan käyttöön 301 179 615 000 500 000 -18,7 % -115 000
Toimintakulut -14 985 462 -15 824 650 -14 612 300 -7,7 % 1 212 350
Toimintakate -10 182 783 -10 638 360 -9 623 300 -9,5 % 1 015 060
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Maankäyttö-, kaavoitus- ja kiinteistöpalvelut 

 
Palvelukuvaus  
 

Maankäyttö-, kaavoitus- ja mittauspalvelut kuuluvat kokonaisuudessaan maapolitii-
kan hoitoon, joka sisältää kaupungin alueiden käytön strategian, yleiskaavoituk-
seen, asemakaavoituksen, raakamaan hankinnan, tonttien myynnin, mittauspalve-
lut, sekä tonttipalvelut. Maapolitiikan hoito tehdään kaupungin toimesta. Asemakaa-
vojen laadinnassa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että ne laaditaan mahdol-
listavina. Keskeneräisiä pitkään vireillä olleita yleiskaavoja pyritään saamaan val-
miiksi alue kerrallaan ja niin, että niitä voidaan pilkkoa pienempiin osiin, mikäli se on 
tarpeellista.  
 
Asemakaavat pyritään laatimaan pääosin kaupungin omistamalle maalle, joten 
raakamaan hankinta on tärkeä osa maankäytön suunnittelua. Asemakaavan vah-
vistuttua kaupunki myy tai vuokraa tontit ja asettaa ehdot mm. rakentamisen aloit-
tamiselle. Monipuolinen ja runsas tonttitarjonta on kehittyvän kaupungin tärkeimpiä 
myyntivaltteja.  
 
Kaupungin viranomainen suorittaa asemakaava-alueilla kiinteistöjen muodostuk-
sen ja merkitsee ne valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin. Kiinteistöinsinööri mää-
rää toimitukset tehtäväksi sekä hyväksyy tehdyt toimitukset. Kaupunki laatii ase-
makaavan pohjalta tonttijaot ja tontit lohkotaan kaupungin toimesta itsenäisiksi 
kiinteistöiksi.  
 
Kadut-, puisto- ja muut asemakaavan mukaiset yleiset alueet lohkotaan kaupungin 
kiinteistöiksi ja merkitään kiinteistörekisteriin. 
 
Raakamaan hankintaa jatketaan siten, että maata hankitaan ensisijaisesti niiltä 
alueilta, joihin ollaan ensi vaiheessa asemakaavoittamassa tontteja. Kaupungin 
raakamaavaranto on kohtalaisen hyvä ja myös valmiita asemakaava-alueita on 
odottamassa kunnallistekniikan rakentamista. Uusien asemakaava-alueiden kun-
nallistekniikkaa rakennetaan tarpeen mukaan niin, että kaupungilla on jatkuvasti 
tarjolla monipuolisia tontteja eri puolilla Lapuaa. 
 
Asemakaava-alueiden kiinteistöjen virallinen paikkatieto ja tarvittavat muut sijainti-
tiedot ylläpidetään ilmakuvauksen, laserkeilauksen ja satelliittimittausten avulla. 
Kiintopiste- ja korkeuspisteverkkoa sekä pohjakarttaa pidetään ajan tasalla. Kaa-
vat, uusien rakennusten paikat ja korkeudet sekä kunnallistekniset rakenteet mer-
kitään maastoon. Johtoverkostot kartoitetaan maastossa johtokarttoja varten. Kar-
tat tuotetaan ja ylläpidetään yhtenevästi paikkatiedon kanssa. Virallisen asema-
kaavakartan lisäksi ylläpidetään useita eri teemakarttoja ja niiden yhdistelmiä, 
joista tärkeimmät ovat osoite- ja opaskartat. Kaupungin ylläpitämää digitaalista 
kartta-aineistoa on myös ladattavissa verkossa valtakunnallisen kuntatieto-palve-
lun (KTP) tietojärjestelmän kautta kiinteistöiksi. Kaupungilla on oma maastomit-
taushenkilöstö pitämässä yllä näiden lisäksi ajantasaista pohjakarttaa, joka on 
edellytys asemakaavojen laadinnalle.  
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023  
 

Pidemmän tähtäimen maankäytön kehittämisen pohjaksi laadittavana olevia yleis-
kaavoja viedään eteenpäin talouden asettamien raamien mukaisesti. Kaupungin 
maankäytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivistäminen ja viihtyi-
syyden parantaminen kaupungin alueella. Tämä edellyttää yleensä asemakaavo-
jen uudistamista sekä pienempinä, että suurempina kokonaisuuksina. Raakamaa-
alueiden lisähankintojen myötä jatketaan tuotanto- ja logistiikka-alueiden maankäy-
tön kehittämissuunnittelua asemakaavoituksella Jouttirinteen ja Jouttikallion suun-
nalla, sen jälkeen, kun ollaan saatu ratkaistua tulevan alueen turvallinen liittäminen 
valtakunnallisen tieverkkoon. Taloudellisena tavoitteena pyritään siihen, että tont-
tien myynti sekä kaupungin omistamien maiden muu tuotto on vähintään sillä ta-
solla, kuin on raakamaan hankintakin.   
  

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
Väestönkasvu; Riit-
tävä raakamaan han-
kinta ja tonttitarjonta 

Määrärahojen puitteissa 
toimitaan. 

20 ha, vähintään 70 
tonttia varattavissa. 
 

Työpaikkaomavarai-
suus; huolehditaan, 
että liike- ja teolli-
suustontteja on riittä-
västi tarjolla. 

Määrärahojen puitteissa 
toimitaan 

Vähintään 20 liike-
/teollisuustonttia 
myynnissä. 
 

 
Tunnusluvut 

 TP19 TP20 TP21 TA22 TA23 
maanhankinta, ha 33 56 6 80 20 
maanhankinta 1000 € 698 760 94 900 500 
asemakaava (uudet + 
muutokset) ha 

8 9 108 200 20 

Tonttien rekisteröinti kpl 40 35 62 60 25 
AO-tonttien luovutus 10 27 10 20 15 
Muiden tonttien luovutus 
kpl 

3 5 7 10 5 

Tonttien myyntitulot 1000€ 849 520 372 600 500 
 
 

Suunnitelmavuodet 2024-2025 
 

Maakunnallisen kehittämisvyöhykkeen (Seinäjoki-Lapua-Kauhava) vahvista-
minen mm. tiehankkeilla on osa lähikuntien kanssa tehtävää yhteistyötä. 
Kaupungin vetovoimaista kokonaisuutta tehostaa etenkin valtatie 19 kehittä-
minen liikenneratkaisuineen. Viestinnän ja markkinoinnin sisältöjen kehittä-
minen nousee entistäkin tärkeämmäksi, mihin liittyen maankäytön paikkatie-
tojen sisältöä ja saatavuutta tullaan edelleen kehittämään. Innovatiivisia rat-
kaisuja tarvitaan uusien asukkaiden ja yritysten tavoittamiseksi. 
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Kunnallistekniset palvelut  
 
Vesihuoltolaitos 
 
Palvelukuvaus  

Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö kaupungin kirjanpidossa ja tuottaa palveluja 
kaupunginvaltuuston määrittelemien veden ja jäteveden toiminta-alueilla. Vesihuol-
tolaitos huolehtii puhtaan talousveden jakelusta kiinteistöille ja kiinteistöjen talousjä-
teveden keräämisestä ja toimittamisesta jätevedenpuhdistamolle. Veden jakeluver-
kosto, vesisäiliöt ja paineenkorotusasemat pidetään jatkuvassa toimintakunnossa 
(24/365). Jätevesiverkosto ja jätevesipumppaamot pidetään jatkuvassa toimintakun-
nossa. 
Vesihuoltolaitoksen talousvesi hankitaan Lappavesi Oy:ltä (kaupungin osakkuus-
yhtiö). Jätevesi toimitetaan Lapuan Jätevesi Oy:lle (kaupungin tytäryhtiö). 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023  
 

Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotusase-
mien, pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation 
osuutta lisätään ja verkostokarttaa ylläpidetään. 
 
Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jäteve-
sihuollon laajentamista kyläalueille jatketaan kaupunginvaltuuston päättämän ta-
lousarvion 2022 mukaisesti. Jäteveden toiminta-alueiden muuttamisesta on tehty oi-
kaisuvaatimus korkeimpaan oikeuteen, joten tältä osin prosessi on kesken.  
 
Strateginen ta-
voite 

Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 

Hyvinvointi 
 

Puhtaan veden jakelu 
Veden verkosto pide-
tään jatkuvasti toimin-
takunnossa 

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

Hyvinvointi; 
 

Jäteveden poisjohta-
minen. Jäteveden ver-
kosto pidetään toimin-
nassa ilman tukoksia 

Jätevesiputkiston tukoksien 
avaus enintään 20 kpl/vuosi 

Talouden tasa-
paino; 
 

Vuotoveden mini-
mointi veden osalta. 
Vesivuotojen korjaa-
minen. 

Tavoitteena saada puhtaan 
veden vuotovesimääräksi alle 
7 %/vuosi (ostettu vesi - las-
kutettu vesi) 

Talouden tasa-
paino; 
 

Jätevesimäärän vä-
hentäminen. Jätevesi-
verkostoon tulevien 
hulevesien minimointi 

Jäteveden runkolinjaan tehtä-
villä savutuksilla paikalliste-
taan hulevesiverkoston ra-
kentamistarve. Rakennetuilla 
alueilla tiedotetaan huleve-
teen liittymättömiä kiinteis-
töjä. Tavoitteena saada jäte-
veden vuotovesimääräksi alle 
300.000 m³/vuosi (puhdista-
molle johdettu jätevesi - las-
kutettu jätevesi) 

Talouden tasa-
paino; 
 

Korjausvelan pienen-
täminen. Verkostoput-
kien ja pumppujen sa-
neeraus 

Putkien ja pumppaamojen 
saneeraustarpeen kartoitus 
vuosittain 
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Tunnusluvut 

 TP19 TP20 TP21 TA22 TA23 

Vesijohtoverkosto 
(km) 

262 266 268 268 270 

Liittymien luku-
määrä (kpl) 

3.612 3.629 3.659 3.655 3.697 

Vuotovesi (%) 
 

6,9 4,9 5,7 - - 

Liittymismaksu 
€/m³ 

1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 

Kulutusmaksu €/m³ 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

 
Tunnusluvut 

 TP19 TP20 TP21 TA22 TA23 

Jätevesiverkosto 
(km) 

284 290 300 301 303 

Liittymien luku-
määrä (kpl) 

3.709 3.723 3.763 3.763 3.801 

Vuotovesi (%) 
 

35,0 40,8 36,7 - - 

Liittymismaksu 
€/m³ 

3.050/   
4.350 

3.050/   
4.350 

3.050/ 
4.350 

3.050/ 
4.350 

3.050/ 
4.350 

Kulutusmaksu €/m³ 2,71 2,65 2,65 2,65 2,65 

 
Suunnitelmavuodet 2024-2025 
 

Vesihuollon laajentamista jatketaan kaavoitukseen liittyvien rakentamistarpeiden 
mukaan sekä jätevesiverkoston laajentamista haja-asutusalueelle kaupunginval-
tuuston päättämän talousarvion mukaan 
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Liikenneväylät 
 
Palvelukuvaus  

Liikenneväylät muodostuvat kaduista, katuviheralueista, kevyenliikenteenväylistä 
ja muista kaupungin hallussa olevista liikenneväylistä sekä niihin kuuluvista sil-
loista, valaistuksesta, liikennemerkeistä ja -valoista sekä muista ohjauslaitteista ja 
erityisrakenteista. Liikenneväylät ylläpidetään liikennöitävinä ympäri vuoden ja vuo-
rokauden (24/365). Talvisaikaan kunnossapidon keskeisin tehtävä on liukkauden 
torjunta ja lumenauraus.  
 
Kaupunki omistaa ja ylläpitää katuvalaistusta kaduilla, yleisillä teillä (valtion omista-
milla teillä) ja yksityisteillä. Valaistus pidetään kytkettynä 18.8.-15.4. välisenä ai-
kana. Yöllä valaistusta rajoitetaan ydinkeskustan muuntopiiriä lukuun ottamatta. 
Valaistuksen huolto hankitaan ulkoisena palveluna.  
 
Katuvalaistuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa korostuu liikenneturvallisuuden 
lisääminen. Alueena on kaupunkitaajama ja kyläalueet kattavasti. 
 
Yksityistiet muodostavat yksityisten tiekuntien ja tienhoitokuntien erikseen ylläpitä-
män yleistä tieverkkoa täydentävän itsenäisen tieverkoston. Yksityisteiden ylläpitoa 
avustetaan kaupungin varoin. 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023  
 

Katujen, kevyenliikenteenväylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden 
fyysistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita. Tie-
verkkoa kehitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
 
Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. 
 
Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 

 
Hyvinvointi ja väestön-
kasvu; 
 

Väylien esteettömyys. Kun-
nossapidon kohtuullinen taso. 
Liukkauden torjunta ja lumen 
auraus: pääväylät pidetään 
liikennöitävässä kunnossa klo 
7.00 ja muut väylät klo 12.00 
mennessä. 

Poikkeamat max. 5 
kpl/ talvikunnossapi-
tokausi 

Talouden tasapaino; 
 

Hulevesien johtaminen ver-
kostoon rakennetuilla asema-
kaava-alueilla. Hulevesiver-
koston rakentaminen huomi-
oiden jätevesiverkostoon kyt-
ketyt hulevedet. 

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

Hyvinvointi; 
 

Hiilijalanjäljen huomioiminen 
rakentamisessa. Rakentami-
sessa uusiokäytetään ole-
massa olevia materiaaleja 

Materiaaleja uu-
siokäytetään 10 
%/vuosi väylien ra-
kentamisessa 

Hyvinvointi; 
 

Liikenneturvallisuus. Väylä-
verkostojen yhtenäistäminen 

Tavoitetaso kävelyn 
ja pyöräilyn edistä-
misohjelmasta 
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Tunnusluvut 

 TP19 TP20 TP21 TA22 TA23 
Liikennealueet 
(m2) 

809.300 817.700 911.500 
**) 

834.000 925.000 

Kevyenliikenteen 
väylät (m) 

42.600 43.100 43.600 44.560 45.260 

Avustettavat yksi-
tyistiet (km) 

334 383 *) 388 386 390 

Katuvalokeskukset 
(kpl) 

117 117 118 119 119 

Katuvalopisteet 5.004 5.057 5.092 5.110 5.120 
*) kasvu johtuu siitä, että MML on määrittänyt uudelleen yksityisteiden virallisen pi-
tuuden lakimuutoksen vaatiman järjestäytymisen yhteydessä. 
**) Kaupungin hoitamat liikennealueet (kadut ja kävely-/pyörätiet) m2-määrä on tar-
kistettu 31.12.2021. 
 
 

Suunnitelmavuodet 2024-2025 
 

Liikenneväylien rakentamista jatketaan kaavoitukseen liittyvien rakentamistarpei-
den ja investointiohjelman mukaan. 
 
 
 

Viheraluepalvelut 
 

Palvelukuvaus  
 
Viheralueet, leikkipuistot, katuviheralueet, kaupungin kiinteistöjen pihat ja leikkipai-
kat, kaupungin omistamat vesistöalueet sekä eräät erityisalueet suunnitellaan, ra-
kennetaan ja ylläpidetään viheraluepalveluiden toimesta.  
 
Puistojen ja kiinteistöjen leikkipaikat ja liikuntapaikat rakennetaan ja hoidetaan EU-
lainsäädännön asettaman standardin mukaisesti, noudattaen siinä tarkoin määritel-
tyjä turvallisuusnormeja.  
 
Erityisalueet, kuten veneiden vuokrapaikat, uimarannat, jokirantalaiturit, matopesu-
paikka ja puutarhapalstat hoidetaan kullekin kohteelle annettujen säädösten, hoito-
luokituksen tai kohteen ominaistarpeen mukaan. Jokilaakson matkailupuutarha on 
erityiskohde, joka on merkittävä osa kaupungin palvelurakennetta sekä yksi kaupun-
gin vetovoimaisuustekijä. 
 
Asukkaille tuodaan tietoa kaupungin viheralueiden hoidosta ja rakentamisesta sekä 
niiden saavutettavuudesta internet ja facebook- ja instagram sivujen kautta. Joki-
laakson matkailullista imagoa pyritään edelleen kohottamaan. 
 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 
  

Lähivuosina rakennettujen asuntoalueiden myötä katuviheralueet sekä puistoalueet 
sekä kiinteistöjen piha-alueet ovat lisääntyneet useita hehtaareja. Uusien asunto-
alueiden viheralueita pyritään rakentamaan sellaiseen tasoon, että niiden houkutta-
vuus lisääntyy. Lisääntyneiden viheralueiden hoito aiheuttaa painetta henkilöstön ja 
konekannan lisäämiseen. Urakointia alueiden hoidossa tullaan edelleen lisäämään 
mahdollisuuksien mukaan.  
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Viheralueiden hoito tapahtuu teknisessä lautakunnassa vuosittain vahvistettavan 
hoitoluokituksen mukaan. Hoitoluokitus ja määräaikaisen henkilöstön palkkaaminen 
suunnitellaan vastaamaan vuoden 2023 talousarviota. Hoitoluokitukseen liittyvän 
kaupunkiniittyohjelman suunnittelu aloitetaan ja sillä pyritään vastaamaan taloudel-
lisiin haasteisiin sekä edistämään luonnonmonimuotoisuuden haasteita ja kestävää 
kehitystä teknisen lautakunnan tekemän erillisen päätöksen mukaisesti. Intensiivi-
semmän hoidon painopiste säilytetään kaupungin keskustan viheralueiden, leikki- ja 
toiminnallisten puistojen ja kiinteistöjen piha-alueiden hoidossa.  
 
Viheraluepalveluiden kunnossapidon työmaatukikohta, kaluston säilyttäminen ja 
työnjohtajien toimistotilat sekä työntekijöiden sosiaalitilat on hajautettu. Ongelmaa 
pyritään ratkaisemaan vuoden 2023 aikana investoimalla lisätiloihin Honkimäen va-
rikolle. 
 
Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  

 
Hyvinvointi; 
Viheralueiden hyvän hoi-
don tason ylläpitäminen 

Ylläpito hoitoluokituksen 
mukaisella tasolla ja aluei-
den peruskunnostuksilla 

€/m2 

Hyvinvointi ja talouden 
tasapaino; 
Kaupungin ja käyttäjien 
osallistaminen alueiden 
suunnitteluun ja hoitoon 

Osallistumistilaisuuksien 
järjestäminen 

Järjestettyjen osallis-
tamistilaisuuksien 
määrä 

Talouden tasapaino; 
Toiminnan tehostaminen 

Pysyvien, riittävien kokois-
ten ja sijainniltaan sopivien 
toimitilojen hankkiminen 
toiminnan taloudellisuuden 
tehostamiseksi. 
 
Kaupunkiniittyohjelman 
suunnittelu / osallistami-
nen teknisen lautakunnan 
erillisen päätöksen mukai-
sesti. 

Työn tehostaminen 
€/v 
 
 
 
 
 
Kaupunkiniittyohjel-
man laatiminen  
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Tunnusluvut 

 TP19 TP20 TP21 TA22 TA23 
Rakennetut puistot (A1, 
A2, A3) hoitoluokituksen 
mukaisessa kunnossa; 
ha(kpl) 

60 
(105) 

62 
(106) 

63 
(120) 

69 ha/ 
139 kpl 

69/13
9 

Muut yleiset alueet ha 23 30 30 33 35 
Rakennetut katuviheralu-
eet ha 

42 50 59 54 59 

Piha-alueet ha 32 36 36 36 36 

Puistometsät ha 58 59 70 59 69 

Kiinteistöjen leikkipaikat 
kpl 

32 34 34 35 36 

Puisto- ja uimarantaleikki-
paikat 

35 36 38 37 37 

Jokilaakson matkailupuu-
tarha ja kouluympäristö 
ha 

2 2 2 2 2 

Rantalaiturit 15 14 15 15 16 

Näkö- ja lintutornit 3 3 3 3 3 

Puutarhapalstat 5 5 5 5 5 

Uimarannat 2 3 3 3 3 

 
 
Suunnitelmavuodet 2024-2025 
 

Uusien puistojen rakentamista tehdään harkiten ja keskitytään vanhojen puistojen 
kunnostukseen. Kunnostamisella pyritään yksinkertaistamaan alueiden hoitoa ja 
valaistuksen uudistamisella saamaan aikaan energian säästöä.  
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Ulkoliikuntapaikat 
 
Palvelukuvaus  
 

Ulkoliikuntapaikat vastaavat ulkoliikuntapaikkojen rakentamisesta ja kunnossapi-
dosta. Ulkoliikuntapaikat tekevät yhteistyötä kunnallisteknisten palveluiden sisällä 
uusien liikunta-alueiden rakentamisessa. Ulkoliikuntapaikat ylläpitää ympärivuoti-
sesti ulkoliikuntapaikkoja, mm. ulkokentät, ladut, kuntoradat ja jäähalli. 
 
Ulkoliikuntapaikkojen hoito suoritetaan liikuntapalveluiden tekemän tilauksen pe-
rusteella. 
 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 (Toiminnan painopistealue) 
 

Talousarviovuonna 2023 kehitetään ulkoliikuntapaikkojen toimintoja uuden organi-
saation mukaiseksi. Ulkoliikuntapaikkojen investoinneissa huomioidaan investoin-
neista aiheutuvat vuosittaiset ylläpitokustannukset ja varaudutaan niihin talousar-
vion laadinnassa. Ulkoliikuntapaikat tekevät tiivistä yhteistyötä liikuntapalveluiden 
kanssa ja toteuttavat rakennushankkeita vapaa-ajan lautakunnan päätösten mukai-
sesti määrärahojen puittessa. Ulkoliikuntapaikkojen osalta selvitetään asukkaiden 
tyytyväisyyttä tarjottuihin palveluihin.  
 
Strateginen ta-
voite 

Talousarviotavoite Toimenpide/mittari  
 

Hyvinvointi Tyytyväiset palvelujen käyttäjät Asiakastyytyväisyys-
kyselyn tulos 

 
Suunnitelmavuodet 2024-2025 
 

Ulkoliikuntapaikkojen toimintaa kehitetään edelleen suunnitelmavuosien aikana. 
Ulkoliikuntapaikkojen tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat. 
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Rakennus- ja kiinteistöpalvelut 

 
 

Palvelukuvaus 
 

Kuuntelemme käyttäjiä ja luomme viihtyisät, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin 
palveluille meille siihen myönnettyjen määrärahojen puitteissa, joka mahdollistaa 
kaupungin palvelujen tuottamisen laadukkaissa ja hyvin hoidetuissa rakennuksissa. 
Vastaamme kaupungin kiinteistöjen rakennuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta. 
Tuotamme yhdessä tilojen käyttäjien kanssa tarveselvitykset ja hankesuunnittelut 
tarkoituksenmukaisten tilojen rakentamiseen ja korjaamiseen ottaen huomioon kes-
tävä kehitys ja energiansäästö. Ohjaamme suunnittelua osallistaen käyttäjät, kilpai-
lutamme hankkeet ja valvomme toteutusta.  
 
Vuokraamme tilat sisäisesti palvelukeskusten käyttöön. Palvelukeskuksilla on edel-
leen vuokraoikeus hallitsemiinsa tiloihin esimerkiksi liikuntasalien iltakäyttö ja kan-
salaisopistotoimintaan. 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023  
 

Vuosi 2023 on ensimmäinen, jolloin perusturvan käytössä olevat kiinteistöt on vuok-
rattu hyvinvointialueelle. Kiinteistöjen kunnossapito tapahtuu tehtyjen vuokrasopi-
musten ja vastuunrajataulukoiden mukaisesti. 
 
Peruskorjauksiin osoitetut investointimäärärahat käytetään tehokkaasti. 
 
Kiinteistöjä käytetään energiataloudellisesti. 
 
Kiinteistöjen hoitoa ohjataan ja seurataan sähköisen huolto-ohjelman avulla. 
 
Uimahalli-urheilutalon hankesuunnittelu saadaan valmiiksi ja teetetään sen mukai-
nen suunnittelu. 
 
Laskennallinen korjausvelan määrä vähenee tai pysyy ennallaan, mikä edellyttää 
riittävää investointimäärärahaa 
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Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 

 
Väestönkasvu ja hy-
vinvointi; 
Terveet ja monipuo-
liset kasvu- ja oppi-
misympäristöt 

Investointimäärärahojen 
riittävyys toteuttaviin si-
vistystoimen kohteisiin. 

Investointiohjelman mukais-
ten peruskorjausten toteu-
tus 

Hyvinvointi; 
Terveyspalveluiden 
turvaaminen 

Investointimäärärahojen 
riittävyys toteuttaviin pe-
rusturvan kohteisiin.  

Sotekiinteistöjen vuokraso-
pimusten mukainen toiminta 

Hyvinvointi Investointimäärärahan 
riittävyys toteutettaviin lii-
kuntapaikkakohteisiin. 

Hankesuunnitelman valmis-
tuminen ja sen mukaisen 
suunnittelun toteutus uima-
halli-urheilutalon remontista 
tai uudisrakennusvaihtoeh-
dosta. 

Hyvinvointi ja talou-
den tasapaino 

Energiansäästö. Käyttö-
puolen määrärahan riittä-
vyys sekä turvallisuus ja 
energiansäästötoimenpi-
teet investointimäärära-
hoilla. 

Kiinteistöhoito, kunnossa-
pito, jäte-, lämpö-, sähkö- ja 
vesi-huolto sekä terveelliset 
ja turvalliset tilat määrära-
hojen puitteissa. Investoin-
nit energian-säästöön ja tur-
vallisuuteen. Vuosittainen 
tehtyjen energian-säästötoi-
menpiteiden vaikutusten 
seuraaminen.  

Talouden tasapaino Energiansäästöohjelman 
toteuttaminen. Kiinteistö-
kannan vähentäminen 

Puretut rakennukset ja pu-
rettujen rakennusten joh-
dosta saadut säästöt 

 
Tunnusluvut 

 TP19 TP20 TP21 TA22 TA23 
Kiinteistöjen käyttökustan-
nukset yhteensä €/m2/kk 

2,8 2,85 2,95 3,05 3,05 

Talonrakentamisen inves-
toinnit milj. € 

13,5 8,5 *) 1,7 4,3 inv.ohjel-
man mu-
kaan 

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

Suunnitelmavuodet 2024-2025 
 

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

 
Palvelukuvaus 
 

Ruokapalvelut vastaavat kaupungin yksiköiden, koulu ja varhaiskasvatus, ruokapal-
veluista. Ruokapalvelut tuottavat ateriapalveluja asiakaslähtöisesti, ravitsemussuo-
situsten mukaisesti, lainsäädännön määräyksiä noudattaen, seuraten tuotantotavan 
suunnittelussa ja toteutuksessa alan kehitystä. Ravitsemuskasvatus on osa toimin-
taa.  
 
Ruokapalveluja tuotetaan keskuskeittiöllä Ritavuorella, yläkoulun ja Kissankellon 
päiväkodin keittiöissä, sekä Hellanmaan, Ruhan, Tiistenjoen ja Kauhajärven koulu-
jen keittiöissä. Ruokapalveluja tarjoavia jakelu- ja palvelukeittiöitä on useita.  
 
Puhtauspalvelut vastaavat kaupungin omien toimintojen käytössä olevien yksiköi-
den puhtaanapitopalveluista nykyaikaisin menetelmin ja välinein. Palvelua tuotetaan 
noin 40 kiinteistössä, pinta-alaa noin 65 000 m2. 
 
 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023  
 

Vahvuutena välittäminen / työhyvinvointi 
 
Palvelujen tuottaminen riittävän monipuolisena ja kattavana, taloudellisista ja hen-
kilöstön saatavuuteen liittyvistä haasteista huolimatta. Ruokapalveluissa pääpaino 
on ruoan ravitsemuslaadun ja ruokaturvallisuuden säilyttämisessä. Puhtauspalve-
luissa tason säilyttäminen sillä tasolla, että tilat ovat käyttäjille terveelliset ja turval-
liset toimia.  
 
Palvelutuotannossa huomioidaan kestävän kehityksen tavoitteet, pyritään energiaa 
säästävään toimintatapaan sekä edelleen ruokahävikin vähentämiseen. 
 
Kone- ja laitekantaa pyritään uudistamaan vastaamaan nykyistä materiaali- ja tila-
tarvetta ja tuotantotapaa sekä helpottamaan työn kuormittavuutta. 
 
Saneerauksiin liittyen pyritään parantamaan keittiöiden toiminnallisuutta ja siivous-
keskusten puutteita sekä sijaintiin liittyviä ongelmia mahdollisuuksien mukaan.   
 
Toimintaprosessien jatkuva kehittäminen.  
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Strateginen ta-
voite 

Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 
  

Hyvinvointi ja talou-
den tasapaino 

Vahvuutena välittäminen, 
henkilöstön hyvinvointi 
 

Hyvinvointia edistävät toimet, 
yhteisöllisyys, koulutus, työ-
paikkakäynnit, osallistami-
nen, kehityskeskustelut. 

Hyvinvointi ja talou-
den tasapaino 

Hävikin hallinta, kestävä 
kehitys 

Infotilaisuudet, ohjaus ja 
opastus, koulutus 

Talouden tasa-
paino 

Oikein mitoitettu tuotanto 
ja toiminta, joka vastaa 
asiakkaiden tarpeisiin 

Annoshinta / asiakas 
Suoritemäärä / yksikkö 
Siivousteho / neliö 

Hyvinvointi; Osal-
listaminen  

Laadukkaat, asiakaslähtöi-
sesti tuotetut ruoka- ja 
puhtauspalvelut.  
Ruokaturvalliset tuotantoti-
lat ja ruokaturvallinen tuo-
tanto, ravitsemuslaatu  

Asiakastyytyväisyyskyselyt / 
laatukierrokset. 
 
Oivatarkastukset 

 
Tunnusluvut 
 

Suoritteet / kohde  TP19 TP20 TP21 TA22 TA23 
Hopearinne  362 722 327 756 92 794 300 000 - 
Kissankellon päiväkoti 60 649 45 185 46 432 60 000 60 000 
Liuhtarin keskuskeit-
tiö, Ritavuori 

299 304 260 740 351 939 367 131 370 000 

Muut koulujen keittiöt 136 923 104 068 128 730 150 000 140 000 
Puhtaana pidettävä 
pinta-ala m ² 

64 941 64 941 65 072 68 000 65 000 

Siivottavia kiinteistöjä 48 48 48 48 40 
 

 
Suunnitelmavuodet 2024-2025 
 

Laadukkaiden ja suositusten mukaisten palvelujen tarjoaminen asiakkaiden tarpei-
den mukaisesti, resurssien puitteissa. Palvelutuotantoa laajennetaan / supistetaan 
käyttäjien tarpeiden mukaisesti.  
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7.10 Ympäristölautakunta 
 

 
 
Ympäristölautakunta 
 
Yleistä 

Vastuualue hoitaa rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomai-
sen erityislainsäädäntöön perustuvia tehtäviä. Lisäksi ympäristölautakunta huo-
lehtii tehtävistä, jotka hallintosäännöllä on määrätty ympäristölautakunnalle.   
Ympäristölautakunnan kaksi päävastuualuetta ovat rakennusvalvonta ja ympäris-
tönsuojelu. 
 

Rakennusvalvonta 
 
Palvelukuvaus 

Rakentamisesta ja maankäytöstä annetun lain mukaan rakennusvalvontaviran-
omaisen tehtävänä on: 
- valvoa kaavojen noudattamista 
- huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemi-

sestä 
- rakentamisen valvonta sekä huolehdittava kaupungissa tarvittavasta rakenta-

misen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta 
- ympäristön ja kulttuuriperinnön suojaaminen sekä kaupungin rakennetun ja 

luonnonympäristön kehittämisen ohjaaminen siten, että se tarjoaa kaupunki-
laisille viihtyisän, turvallisen, terveellisen ja toimivan elinympäristön, joka sa-
malla turvaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen 

- rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa rakennetun ympäristön 
ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.  

-  
 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2023 

 
 Rakennuslupien käsittely ja valvonta 

Käytettävissä olevat henkilöresurssit keskitetään rakennusvalvonnan näkökulmasta 
tärkeimpiin tehtäviin, kuten rakentamista koskevaan luvittamiseen sekä rakennus-
työn valvontaan.  
Kiinnitetään huomiota valvonnassa katselmuksien tilaamiseen oikea-aikaisesti. 
 
Valvomalla määräaikoja kehotuksin kaksi kertaa vuodessa. Vaikutetaan rakennus-
ten ja rakennetun ympäristön kunnossapitoon syyskatselmuksilla. Osa tapauksista 
saattaa tulla ympäristölautakunnan käsiteltäväksi hallintopakkoasioina. 
 
Asiakaspalvelun kehittäminen 
 
Asiakaspalvelun kehittämiseksi jatketaan 2021 aloitettua 
asiakastyytyväisyyskyselyiden järjestämistä. Toiminnassa kiinnitetään erityistä 
huomiota kyselyissä esille tulleeseen lupapistepalvelun käytön ohjeistamiseen. 
Asiakkaita autetaan lupahakemusten jättämisessä ja täyttämisessä. Lisäksi 
osastojen välistä tiedon kulkua pyritään nopeuttamaan. Tarjotaan asiakkaalle 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2021 TA 2022 TA 2023 Muutos % Muutos €
Toimintatuotot 158 252 132 095 132 095 0,0 % 0
Valmistus omaan käyttöön 5 871 0 0 0,0 % 0
Toimintakulut -320 607 -332 343 -340 000 2,3 % -7 657
Toimintakate -156 484 -200 248 -207 905 3,82 % -7 657
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kunnallistekniset vesi-, hulevesi ja viemäriverkosto tiedot, maastokorkeudet ja 
asemakaava tiedot suunnittelun alkuvaiheessa. 
 
Sähköinen asiointi 
 
Rakennusvalvonnan ja maankäyttö- ja kiinteistöosaston suunnittelutarveratkaisut 
ja poikkeuslupahakemukset käsitellään sähköisesti. 
Aloituskokoukset järjestetään asiakkaan toivoessa etäkokouksena. 
Katselmuksia voidaan järjestää etäkokouksina sähköisten tarkastusasiakirjojen pe-
rusteella, jos asiakirjat ovat kunnossa, eikä erityistä tarvetta käydä paikan päällä 
tule esiin. 
 
 
Yhteistyö ja osaamisen kehittäminen 
 
Rakennustarkastajat osallistuvat ajankohtaiseen rakennusvalvonnalle tarkoitettuun 
koulutukseen. Lisäksi osallistutaan BIM (sähköinen tietomalli) - koulutukseen ja 
järjestetään E-P:n rakennusvalvontojen yhteistyökokouksiin yhteisten tulkintojen 
laatimiseksi. Näin toteutetaan alueellista yhteistyötä verkostoitumalla, parannetaan 
henkilöstön osaamista sekä luodaan innovointia ja kannustavaa ja innostavaa 
ilmapiiriä kaupungin strategian mukaisesti. 
 
Rakennusvalvonta lisää yhteistyötä kaavoituksen osalta ja pyrkii osallistumaan 
kaupunkisuunnitteluun aikaisemmassa vaiheessa 
 
 

Tavoitteet 
 

Strateginen tavoite Talousarviotavoite Toimenpide/mittari 

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

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

 

Ohjeistetaan vastaavia työnjohtajia 
tilaamaan katselmukset ajallaan. 

Järjestetään kevätkatselmus ja muita 
tarkastuksia kunnostettaviin kohteisiin 

Lupamäärä, käsittelyaika ja 
valmistuneiden rakennusten 
lukumäärä  

 
Katselmusten määrä 
 
Kehotusten määrä 

Asiakkaiden osallis-
taminen ja asiakas-
palvelun kehittäminen 

 

Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely 
ja lisätään rakennusvalvonnan 
tiedotusta  

Asiakastyytyväisyys on 
hyvää tasoa. 

Tiedotusten määrä 
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Tunnusluvut 
 

 TP 2019 TP 2020 TP 2021 

Lupamäärä 248 274 283 

Lupien käsittelyaika   36 

Valmistuneet rakennukset 168 115 165 

Rakennuksen ja rakennetun 
ympäristön kunnossapitoa 
koskevat kehotukset 

80 9 56 

Katselmukset 900 900 815 

Asiakastyytyväisyyden taso 

Tiedotusten määrä 

Koulutusten määrä 

  hyvä 

1 

- 

 

Sähköisten hakemusten osuus 20% 80% 100% 
 
Suunnitelmavuodet 2024 – 2025 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta johtuviin muutoksiin valmistaudutaan 
kouluttautumalla digitaalisten järjestelmien ja ilmastoselvityksen (hiilikäden/-jalanjäl-
kilaskenta) sekä kiertotalouden osalta. 
 
Rakennusjärjestys päivitetään uuden rakentamislain mukaiseksi. 
Rakennuslupien käsittelyssä mahdollistetaan luvan hakeminen tietomallien poh-
jalta. Alueellista rakennusvalvonta yhteistyötä selvitetään. Ohjeistuksia ja tiedotuk-
set jaetaan nettisivuilla ja somekanavissa 
 

Ympäristönsuojelu 
 
Palvelukuvaus 

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa 
ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan 
asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnon-taloudellisesti 
kestävä elinympäristö. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on huolehtia 
lainsäädännössä määrätyistä tehtävistä. Tehtäviä on määrätty 
ympäristönsuojeluviran-omaiselle ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain, 
vesihuoltolain, maastoliikennelain, maa-aineslain, luonnonsuojelulain ja 
vesiliikennelain nojalla.   
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee huolehtia omalta osaltaan 
ympäristön-suojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, ympäristön tilan 
seurannasta sekä ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta 
ja koulutuksesta kunnassa. Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee osallistua 
ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen, antaa 
lausuntoja, tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristön-suojeluun liittyvistä asioista 
muille viranomaisille sekä edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja 
yhteisöjen kanssa ympäristön-suojeluasiassa. 
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Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2023 
 

Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaiset tehtävät 
 
Ympäristönsuojelun tärkein tehtävä on huolehtia lainsäädännön perusteella 
säädetyistä tehtävistä. Asiakkaiden hankkeiden sujuvuus tulee varmistaa 
hakemusten ja ilmoitusten nopealla käsittelyllä. Ympäristönsuojelulain mukaista 
valvontaa toteutetaan valvonta-suunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.  
Talousarviovuonna jatketaan kiinteistöjen jäteveden käsittelyn valvontaa. 
Viemäriverkostoon liittymisen valvonta aloitetaan Ämmälänmäen ja Hellanmaan 
osalta.  
 
Ympäristönsuojelun kehittäminen ja yhteistyö  
 
Ympäristönsuojelu koordinoi ja ohjaa Alavuden, Kuortaneen, Kurikan ja Lapuan 
yhteistä ilmastotyötä. Energiatiimeissä ylläpidetään ja tehostetaan yhteistyötä 
muiden hallinto-kuntien kanssa ja teknisen keskuksen sisällä. Ilmastoasioita 
kehitetään kestävän kehityksen ohjelman avulla ja toiminnassa otetaan huomioon 
kuntien ilmastostrategian tavoitteet.  
Ympäristönsuojelu osallistuu vesienhoidon edistämiseen Lapuanjoen 
neuvottelukunnan ja työryhmän kautta. Alueellista yhteistyötä tehdään Etelä-
Pohjanmaan ympäristön-suojeluviranhaltijoiden kanssa sekä Lakeuden Etappi Oy:n 
ja Lakeuden jätelautakunnan kanssa lainsäädännöllisissä asioissa. Lisäksi 
ympäristönsuojelu osallistuu muuhun alueelliseen yhteistyöhön tarpeen mukaan. 
 

 Suunnitelmavuodet 2024 – 2025 
 
 Suunnitelmavuosina 2024 - 2025 toimintaa kehitetään lainsäädännön mukaisesti ja 

jatketaan keskeneräisten hallintopakkoasioiden käsittelyä.  
 
Tavoitteet 
 

Strategisena tavoitteena 
tapamme toimia 

Talousarviotavoite Toimenpide/Mittari 

Avoin ja nopea asioiden 
käsittely ja valvonta 

Ympäristölupien ja ilmoitusten 
sekä maa-aineslupien 
käsittelyaika  
Valvontasuunnitelman ja -
ohjelman mukaisesti 
toteutettu valvonta 
Ämmälänmäen ja 
Hellanmaan taajamien 
liittyminen viemäriverkostoon 
 

3 kk hakemuksen 
jättämisestä 
(nähtävillä 30 vrk) 
Vuoden 2023 
valvontakohteet 
valvottu 100 % 
 
Kiinteistöt liittyneet 
viemäriverkostoon 
tai liittyminen 
vireillä 
 

Ympäristönsuojelun 
kehittäminen ja yhteistyö 

Kestävän kehityksen 
ohjelman mukaisten 
toimenpiteiden toteuttamisen 
seuranta 

Kestävän 
kehityksen 
ohjelman 
mukaisesti 
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Tunnusluvut 
 

 TP 2019 TP 2020 TP 2021 
Ympäristönsuojelua 
koskevien päätösten 
lukumäärä ympäristö-
lautakunnassa 

62 62 63 

Ympäristöinsinöörin 
päätökset ja lausunnot 

39 106 55 

Valvontaohjelman 
valvontakohteiden 
tarkastukset ja 
toteutumis% 

17 6 49 

 

80% 

Muu valvonta 46 34 6 
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8. Konserniyhtiöt 
 

Lapuan kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt noudattavat toiminnassaan Lapuan 
kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta. Lapuan kaupungin konserniohjetta 
täydentävät kaupunginvaltuuston hyväksymä Lapuan kaupungin omistajapoliittiset lin-
jaukset ja kaupunginhallituksen hyväksymä Lapuan kaupungin sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohje. 
 
Konsernijohto vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtami-
sen ja -valvonnan. Konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjoh-
taja. Konsernijohto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen 
aseman kehitystä. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittaisissa talousarvioissa toiminnalliset ja taloudel-
liset tavoitteet sekä valvoo osaltaan niiden toteutumista. 
 
Kaupungin konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tulee raportoida toiminnastaan kau-
punginhallitukselle annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 

Tytäryhteisö Omistusosuus 
Lapuan Energia Oy 100 % 
Lapuan Kotiasunnot Oy 100 % 
Invest Lapua Oy 100 % 
Simpsiönvuori Oy 100 % 
Lapuan taide- ja tiedesäätiö 100 % 
Lapuan Jäähalli Oy 100 %  
Thermopolis Oy 96,91%  
Lapuan Jätevesi Oy 64 % 
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Konserniyhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
 
Lapuan Energia Oy 
 

Lapuan Energia Oy on Lapuan kaupungin (100 %) omistama tytäryhtiö. Lapuan 
Energia Oy:n ensisijaisena tavoitteena on tuottaa kohtuuhintaista kaukolämpöä 
asukkaille ja taata lämmöntuotantovarmuus Lapuan kaupungissa. Lapuan Energia 
työllistää yhdeksän henkilöä. 
 
Lapuan Energian asiakkaina toimivat kaukolämpöverkon varrella sijaitsevat oma-
kotitalot, rivi- ja kerrostalot, liikekiinteistöt ja julkisyhteisöjen rakennukset. 
 

Toiminnalliset tavoitteet 
 
 asiakkaiden kaukolämmön saanti on luotettavaa 
 toiminta on ympäristöluvan mukaista 
 ei työtapaturmia 

 
Taloudelliset tavoitteet 
 

 liikevaihdon kasvu 
 positiivinen nettotulos 
 hyvän maksuvalmiuden ylläpitäminen 
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Lapuan Kotiasunnot Oy 
 
 

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

 

Toiminnalliset tavoitteet 
 

Asuntojen keskimääräinen täyttöasteen nosto 95 %. (tavoite lasketaan vuokratu-
loina 4,34 milj. / 4,56 milj. euroissa 

 
 2021 2022 Ennuste TA 2023 

Käyttöaste 91 94 95 

Lainat (milj. €) 20,2 20,4 20 

Tuotot (milj. €) 4,1 4,45 5,1 

 

- Huoneistokorjauksien ylläpitäminen kestävässä tasossa.  
- Tavoitettavuuden ja tunnettavuuden vahvistaminen. 
- Toteutetaan talousarvioon merkityt huoneistokorjaukset n. 350 000 euroa. Kiin-

teistöjen ylläpitokorjauksiin varattu 250 000 euroa. Aktivoitavia isompia re-
montteja pyritään toteuttamaan 600 000 euroa. 

- Vuoden 2023 pyritään aloittamaan uudiskohde. 
- Vuoden 2023 liikevaihtoa kasvattaa omakotitalohanke Ritavuorella 
 

Laatutavoitteet 
 

- Asuntojen kuntoon pyritään kiinnittämään edelleen huomiota. 
- Pihojen kuntoa pyritään edelleen parantamaan pääpainoan vesien ohjaus ja 

parkkipaikkojen kuntojen parantaminen. 
- Lämmitysten tasapainottaminen talvella 2022-2023, liittyy automaatiohankkee-

seen 
 
Taloudellisuustavoitteet 
 

- Yhtiön tasetta pyritään tulevana vuonna vahvistamaan. Samalla lainoja pyri-
tään maksamaan 0,4 milj. euroa pois. 
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Invest Lapua Oy 

 
Invest Lapua Oy on Lapuan kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, jonka 
keskeinen tehtävä on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja kasvuyritysten 
kehittymistä Lapuan strategian mukaisesti. Kehitysyhtiön tehtävänä on luoda puit-
teet yritysten taloudellisen aktiviteetin kasvulle ja kehittymiselle, uusien yritysten si-
joittumiselle Lapualle ja yrittäjämyönteiselle ilmapiirille.  
 
Invest Lapua Oy:n toimialana on Lapuan elinkeinotoiminnan ja sen edellytysten ke-
hittäminen. Yhtiö voi toimintaansa varten ostaa, myydä, rakennuttaa, omistaa ja hal-
lita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä vuokrata niitä. Yhtiö voi tehdä yhteistyötä 
yritysten, Lapuan kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa sekä tarjota  
niille mm.  koulutusta, asiantuntija-, elinkeino- tai muita palveluja. 
 
Lapuan kaupunginvaltuuston 6.6.2022 organisaatiomuutosta koskevan päätöksen 
6.6.2022 mukaisesti elinkeinotoimintaan liittyvät tehtävät ja elinkeinotoimenjohtaja 
siirtyvät Invest Lapua Oy:lle 1.1.2023 alkaen. Muutoksen myötä Invest Lapua Oy 
vastaa myös elinkeinotoiminnan neuvontapalveluista, infotapahtumien ja koulutus-
ten järjestämisestä, hankkeiden hyödyntämisestä, informoinnista ja neuvonnasta, 
seminaaritapahtumien järjestämisestä ja messutapahtumiin osallistumisesta sekä 
uutiskirjeistä ja muusta elinkeinotoiminnan tiedottamisesta. 

 
Toiminnalliset tavoitteet 
 

Tavoite Toimenpiteet Mittari 
Yritysten sijoittuminen La-
pualle, lisääntyvät työpai-
kat 
 

Toimintaedellytysten kehittämi-
nen, myyntityö, markkinointi 

1-2 yritystä/vuosi, joissa 
työpaikkojen lisäys 0,5% 
(20-30 kpl) 

Yritysmyönteinen ilmapiiri 
ja houkutteleva ympäristö 
yrityksille 

Yhteistyö yritysten kanssa, 
osallistuminen Lapuan Yrittäjät 
ry:n hallituksen kokouksiin ja 
tapahtumiin 

yhteydenpito: 800 kpl La-
pua, 200 kpl muut alu-
eet/vuosi.  

 Tehokkaat elinkeinotoimen 
neuvontapalvelut, toimivien yri-
tysten olemassaolon ja kasvun 
edistäminen 

neuvontakertojen 
määrä/vuosi, työpaikko-
jen lisäys toimivissa yri-
tyksissä 1,5% (50-60 kpl) 

 Aamupalatilaisuuksien järjestä-
minen ja info/koulutus yrityksiä 
kiinnostavista aiheista 

Vähintään 2 tilaisuutta/v, 
osanottajia vähintään 15 
hlöä/tilaisuus 

 Vuoden alussa hankintatapah-
tuma Lapuan kaupungin tule-
van vuoden hankinnoista 

osanottajia väh. 40 
hlöä/tilaisuus 

Invest Lapua Oy:n liiketoi-
minnan kehittäminen  

Liikevaihdon kasvu, mikäli to-
teutetaan uusia kiinteistöhank-
keita, liiketoiminnan kannatta-
vuuden parantaminen 

liikevaihdon kasvu 0-15 
%, tulos 10 % liikevaih-
dosta 

Palvelutason parantami-
nen 

Hankkeiden hakeminen ja hal-
linnointi 

2-3 työntekijää 

 
 
Taloudelliset tavoitteet 
 

 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023 
Liikevaihto 410 000 275 707 280 000 560 000 
Muut tulot 630 000    
Tulos 899 000 40 869 42 000 20000 
Investoinnit 100 000 60 000 1 600 000 350 000 
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Simpsiönvuori Oy 
 

Simpsiönvuori Oy on Lapuan kaupungin (100 %) omistama tytäryhtiö. Simpsiön-
vuori Oy:n tarkoituksena on harjoittaa urheiluun ja vapaa-aikaan liittyvää toimintaa 
Lapuan Simpsiönvuorella. 
 
Simpsiönvuori Oy:llä on 2 vakituista työntekijää, jonka lisäksi kausityöntekijöitä on 
ollut 11. Lisäksi Taivaanpankon ravintolassa on käytetty vuokratyövoimaa tarvitta-
essa. 
 

Toiminnalliset tavoitteet 
 
Simpsiönvuoren investoinnit painottuvat laskettelutoiminnan tukemiseen ja vuokra-
välineistä on uusittu 4/5. Myös lumetuspumput on uusittu ja samalla pumpuille on 
asennettu taajuusmuuntajat, jotka mahdollistavat lumetustehon kasvattamisen lä-
hes 100%:lla. Syksyn aikana on rakennettu alamäkipyöräilyratoja, jotka ovat lähes 
valmiita ja niitä on alustavasti testattu. Radat viimeistellään keväällä 2023 ja ala-
mäkipyöräily käynnistyy kesällä 2023. Myös lipunmyyntijärjestelmää on kehitetty 
verkkopalvelun kautta ja se on helpottanut vuokraamoon kohdistunutta painetta. 
 
Suurimpana investointina hallitus on käynnistänyt keskipisteen suunnittelun ja ta-
voitteena on, että rakentamaan päästään keväällä 2023. Suunnitelmissa on uusia 
4. hissi kokonaisuudessaan, koska alamäkipyöräily on tarkoitus toteuttaa ko. his-
sillä. Myös lukuportti uusitaan niin, että pyörällä on mahdollisuus päästä lukupor-
tista sisään. Tarjoukset on saatu myös lumetuslinjan uusimisesta 4-5 hissin ala-
asemalta ylös asti, jonka jälkeen kaikki lumetuslinjat on saneerattu. 
 

Taloudelliset tavoitteet 
 
 

 TP 2021 TA 2022 TA 2023 

Tulot    818 938 700 000 1 000 000 

Velat    270 000 2 500 000 2 500 000 

Tulos 166 915  0    100 000 

Investoinnit    180 000 2 700 000 2 300 000 
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Lapuan taide- ja tiedesäätiö 
 

Lapuan taide- ja tiedesäätiö on Lapuan kaupungin (100 %) omistama. Lapuan taide- 
ja tiedesäätiön tarkoituksena on taiteen ja tieteen tukeminen ja edistäminen. Säätiö 
toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, apurahoja, avustuksia ja palkintoja 
lapualaisen taide- ja tiede-elämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. 
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Lapuan Jäähalli Oy 
 

Lapuan Jäähalli Oy:n tarkoituksena on hallita Lapuan kaupungilta vuokrattua maa-
aluetta sekä omistaa ja hallita sillä olevaa jäähallia. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö 
toimii yleishyödyllisesti edistäen paikkakunnan jääurheilua. 
 
Lapuan kaupunki on ostanut Lapuan Jäähalli Oy:n osakkeet vuosien 2021-2022 ai-
kana. Lapuan jäähalli on ollut vuoden 2022 alusta Lapuan kaupungin 100%:n tytär-
yhtiö. 
 
Patentti- ja rekisterihallitus on 21.9.2022 rekisteröinyt yhtiökokouksen 22.6.2022 
päätöksen yrityksen asettamisesta selvitystilaan. Lapuan Jäähalli Oy puretaan va-
paaehtoisen selvitysmenettelyn kautta. Yhtiön toiminta yhdistetään osaksi kaupun-
gin toimintoja sitten, kun selvitystyö on saatu päätökseen (arvio kevään 2023 ai-
kana).  
 
Tulevaisuudessa vuotuiset investoinnit tullaan suunnittelemaan osana Lapuan kau-
pungin talousarviota ja toteutettaisiin teknisen keskuksen toimesta. 

  



Lapuan kaupunki Talousarvio 2023 100                    
 
 
Thermopolis Oy 
 

Lapuan kaupungin omistusosuus Thermopolis Oy:stä on suoraan 79,76 % ja vä-
lillisesti (Lapuan Energia Oy:n omistusosuus huomioiden) 96,91 %. 
 
Thermopolis Oy:n toimialana on mm. energia- ja ympäristöalan koulutus, tutki-
mus- ja muiden asiantuntijapalveluiden tarjoaminen ja toimittaminen yrityksille, 
yksityishenkilöille ja julkisen sektorin organisaatioille, energia-alan tiedotus- ja 
koulutustoiminta, liiketoiminnan kehityspalvelut sekä näihin liittyvien projektien 
hallinnointi, organisointi ja toteuttaminen sekä niihin liittyvien palvelujen ostami-
nen ja myyminen. 
 
Thermopolis Oy:n strategisia tavoitteita ovat: 

 uusiutuvan energian käytön sekä omavaraisuuden lisääminen alueella 
 kestävän kehityksen ja innovaatiotoiminnan edistäminen 
 ympäristöystävällisten energiaratkaisujen ja säästötavoitteiden jakaminen 
 energiateollisuuden toimintaedellytysten parantaminen alueella. 

 
Taloudelliset tavoitteet 
 

 Yhtiön kokonaistuotot 431.500 euroa 
 Yhtiön tulos noin 0 euroa (yhtiö on voittoa tavoittelematon)  

 
Toiminnalliset tavoitteet 
 

 Thermopolis Oy tarjoaa monipuolisia konsultointi- ja koulutuspalveluja jul-
kisyhteisöille, yrityksille ja yksityishenkilöille. 

 Thermopolis Oy:n tavoitteita edistetään monipuolisella hanke- ja kehittä-
mistoiminnalla kotimaassa ja kansainvälisesti. 
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Lapuan Jätevesi Oy 
 

Lapuan kaupungin omistusosuus Lapuan Jätevesi Oy:stä on 64 %. Lapuan Jäte-
vesi Oy:n toiminta-ajatuksena on tarpeellisten runkoviemärien ja jäteveden puhdis-
tuskapasiteetin hankkiminen ja ylläpitäminen Lapuan ja Nurmon alueen jätevesien 
asianmukaista puhdistusta varten. Puhdistamolla käsitellään myös Kuortaneen jä-
tevedet. 
 

Tavoitteet vuodelle 2023 

 
Tavoitteet vuodelle 2023 Tavoitearvo 
Toiminnalliset tavoitteet 

1. Asiakkaiden jätevesien vastaanotto on 
    luotettavaa ja häiriötöntä 

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

3. Latosaaren uusi joenalitus on rakennettu  

4. Puhdistamon rak.2 paikallisautomaatio 
    on uusittu 

 

 
365 * 24 h/d 

 
365 * 24 h/d 

Valmis V/2023 

Valmis IX/2023 

Taloudelliset tavoitteet 

1. Käyttökustannusten nousu ei ylitä alan 
    yleistä kustannustason nousua 

2. Investoinnit pysyvät budjetin raameissa 

 

 
maks. 5 %/a 

maks. 0,5 milj.€ 

Laadulliset tavoitteet 

1. Puhdistettu jätevesi on ympäristöluvan 
    lupaehtojen mukaista tai parempaa 
 

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

 

Lähtevä vesi täyt-
tää lupaehdot 4/4 

kvartaalina 

Asiakasvalituksia 
maks. 2 kertaa/a.  
Samat valitukset 

eivät uusiudu. 
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Liite : Investointiluettelo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tili Kpaikka Kaupunginhallitus Talous 2023 2024 2025 Yhteensä
Maa- ja vesialueet

1100 90100 Maa-alueet / myynnit tulot 500 500 500 1500
1100 90101 Maa-alueet / ostot menot -500 -500 -500 -1500
1100 90102 Haltuunotot menot -40 -40 -40 -120
1100 90103 Vaihtomaat / myynnit tulot 300 300 300 900
1100 90103 Vaihtomaat / ostot menot -300 -300 -300 -900

Kaupunginhallitus, kiinteä omaisuus menot -840 -840 -840 -2520
tulot 800 800 800 2400
netto -40 -40 -40 -120

Tili Kpaikka Kaupunginhallitus Talous 2023 2024 2025 Yhteensä
Käyttöomaisuusarvopaperit

1209 99500 Osakkeet ja osuudet menot -10 -10 -10 -30

Aineeton käyttöoomaisuus
1011 98502 Simpsiön kehittäminen menot -50 -50 -50 -150
1011 98507 Kuituhanke menot -193 -180 -55 -428

Koneet ja kalusto 0
1172 98401 IT-laite- ja ohjelmistohankinnat menot -180 -180 -180 -540
1178 98408 Valvontakamerat menot -20 -20 -20 -60
1178 98403 Talousyksikkö IT-hankinnat menot 0 -50 0 -50

Kaupunginhallitus muut investoinnit menot -453 -490 -315 -1258
tulot 0 0 0
netto -453 -490 -315 -1258

Kaupunginhallitys yhteensä menot -1293 -1330 -1155 -3778
tulot 800 800 800 2400
netto -493 -530 -355 -1378
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Tili Kpaikka 2023 2024 2025 Talous 2023 2024 2025 Yhteensä
Rakennusinvestoinnit
Sivistyslautakunnan käyttämät kiinteistöt 7701

1111 90413 Kauhajärven koulu menot -190 -90 -280

Öljylämmityksen 
muuttaminen 
maalämpöön 190, 
avustus 50. I

Ilmanvaihdon 
parannukset 50 . 
Purunpoisto 40 tulot 50 50

1195 90414 Liuhtarin koulu menot 0

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

1111 90422 Ruhan koulu menot -105 -190 0 -295
keittiöremontti  50, 
Ikkunat, vesikatto, 
julkisivukorjaukset  
(tarkentuu) 0 + 55 Ilmanvaihto 190

1120 90428 Elokuvateatteri menot -30 -30

Ilmanvaihdon uusinta 
0+30

1111 90429 Männikön koulu menot -180 -180
Öljylämmityksestä 
luopuminen 0+180, 
avustus 50 tulot 50 50

1110 90432 menot -200 -200 -200 -600

Hankesuunnitelmaan 
perustuvaa korjausta, 
valaistus 150

Hankesuunnitelmaan 
perustuvaa korjausta

Hankesuunnitelmaan 
perustuvaa korjausta

1111 90438 Alakoulut menot -105 -110 -110 -325
Määrittelemättömiin 
akuutteihin 
kunnostustöihin

Määrittelemättömiin 
akuutteihin 
kunnostustöihin

Määrittelemättömiin 
akuutteihin 
kunnostustöihin

1111 90440 Päiväkodit menot -55 -60 -60 -175

Määrittelemättömiin 
akuutteihin 
kunnostustöihin

Määrittelemättömiin 
akuutteihin 
kunnostustöihin

Määrittelemättömiin 
akuutteihin 
kunnostustöihin

1120 90554 menot -200 -6500 -5500 -12200

Uimahall i 
urheilutalon 
peruskorjaus/laajenn
us/uudisrakennus, 
suunnittelu

Uimahall i  
urheilutalon 
peruskorjaus/laajenn
us/uudisrakennus, 
avustus 800

Uimahal li  
urheilutalon 
peruskorjaus/laajenn
us/uudisrakennus tulot 800

1120 90555 menot -30 -30
Vähintään 
peruskorjaus 
suunnittelu ja 
korjaukset 
määrärahan 
ri ittävyyden puitteissa

1158 92230 menot -20 -200 -220
peruskorjaus 
suunnittelu Peruskorjaus

1120 90559 Nuorisotalo menot -20 -20
keittiön muutos- ja 
korjaustyöt 0+20

Sivistyslautakunnan käyttämät kiinteistöt yhteensä menot -885 -7480 -6070 -14335
tulot 50 850 0 -28670

netto -835 -6630 -6070 -57060

Pesäpallokenttä / katsomo

Hiihtomaja

Urheilutalo/uimahalli

Vanhan Paukun tilojen kehittäminen
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Tili Kpaikka 2023 2024 2025 Talous 2023 2024 2025 Yhteensä

Rakennusinvestoinnit

Perusturvalautakunnan käyttämät kiinteistöt 7702

1110 90612 menot -200 -200
Julkisivukorjaukset 
0+200

menot -60 -60
Ilmanvaihdon 
parantaminen

Perusturvalautakunnan käyttämät kiinteistöt yhteensä 0 0 -260 -260

Hallintokeskuksen käyttämät kiinteistöt 7703

1110 90701 Kaupungintalo menot -10 -150 -350 -510

Palohälytinjärjestelmä

julkisivujen ja 
perusmuurin 
tarkemmat 
kuntotutkimukset ja 
korjaukset 
määrärahan 
riittävyyden 
mukaisesti Salaojaremontti

Hallintokeskuksen käyttämät kiinteistöt yhteensä -10 -150 -350 -510

Teknisen keskuksen käyttämät kiinteistöt sekä koko tilakannan kehittäminen 7703

90631 menot -145 -150 -150 -445
(kustannukset ao. 
kiinteistön kpaikal le)

(kustannukset ao. 
kiinteistön kpaikalle)

(kustannukset ao. 
ki inteistön kpaikal le)

90708 menot -90 -95 -95 -280
(kustannukset ao. 
kiinteistön kpaikal le)

(kustannukset ao. 
kiinteistön kpaikalle)

(kustannukset ao. 
ki inteistön kpaikal le)

1110 90803 menot -50 -50

pesutilojen saneeraus

1110 90821 menot -350 -350
Varikon laajentaminen 
ja pihavarastojen 
rakentaminen

Kh 22.11.22 l i s äys : teklan eri l l isen s uunnitelman mukais essa  la a juudes sa.

90892 menot -55 -60 -60 -175

(kustannukset ao. 
kiinteistön kpaikal le)

(kustannukset ao. 
kiinteistön kpaikalle)

(kustannukset ao. 
ki inteistön kpaikal le)

90895 menot -60 -65 -65 -190

ei sisäl lä 
valvontakameroita, 
kustannukset ao. 
kpaikalle

ei sisäl lä 
valvontakameroita, 
kustannukset ao. 
kpaikalle

ei  sisällä 
valvontakameroita, 
kustannukset ao. 
kpaikalle

90900 menot -65 -70 -70 -205
Yleinen suunnittel u -
20, sadeves i -, sa laoja- 
ja  viemäri järjestelmät -
50

Yleinen suunnitte lu -
20, sa deves i -, sa laoja - 
ja  viemäri järjestelmät -
50

Yleinen suunni ttel u -
20, sadeves i-, sa laoja- 
ja  viemäri järjestelmät -
50

Teknisen keskuksen kiinteistöt sekä kohdistamattomat investoinnit -815 -440 -440 -1695

Rakennusinvestoinnit yhteensä menot -1710 -8070 -7120 -16900
tulot 50 850 0 900

netto -1660 -7220 -7120 -16000

Liuhtarin entinen sairaalakiinteistö

Jokilaakson neuvola

Kiinteistön turvallisuuden parantaminen (kustannukset ao. 

Yleinen suunnittelu ,sadevesi-, salaoja- ja 

Paloasema

Kiinteistöjen energiatalouden kehittäminen 

Sisäilmakunnostukset 

Honkimetsän keskusvarasto

Rakennusautomaatio
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Tili Kpaikka 2023 2024 2025 Talous 2023 2024 2025 Yhteensä
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Piha-alueet / Viherlaitos

90404 Keskuskoulu menot 0 -15 -40 -55

 Roskakatos/varasto 15
Peliareena vanhan koulun 
paikalle 40

90405 Yläkoulu menot 0 0 -50 -50
Kuntoilunvälineiden 
lisääminen 50

90408 Haapakosken koulu menot 0 0 -40 -40
Aidan rakentaminen 15, 
kentän uusiminen 25 0

90411 Tiistenjoen koulu menot 0 -20 0 -20
Leikkivälineiden uusinta

90413 Kauhajärven koulu menot 0 -12 0 -12
Roskakatos 12

1135 92235 Liuhtarin koulu menot -20 0 0 -20
Pihan jälkityöt 20

1135 92234 Ritavuoren koulu menot -20 0 0 -20
Pihan uudel leen järjestely 

1135 92239 Hellanmaan koulu menot -55 -15 0 -70
Kaukalon uusiminen 25, 
Kentän peruskorjaus 30 Aita 15

1135 92244 Ruhan koulu menot -15 0 0 -15Tavall isten 
lämmityspaikkojen 
l isääminen 15 (hydridipaikat 
a 300 €)

90425 Poutun koulu menot 0 -60 0 -60

Pihavälineiden uusinta 25, 
aita 10, peliareena 25

90427 Alanurmon koulu menot 0 0 -65 -65

Pysäköinti/lammityspaikkoje
n l isääminen 10, 
pyörätelineiden l isäys 10, 
turva-alustamuutos 10, 
kentän aitaaminen ja 
ulkovarasto 35

1135 92240 Männikön koulu menot -15 -45 0 -60

Jääkiekkokaukalo 15

 kentän pohjat 15, , 
leikkivälineen uusiminen 
20, ulkovälinevarasto  10

90430 Lukio menot 0 -15 0 -15
Juoksuradan pinnoite 15

90432 Vanhan Paukun tilojen menot 0 -80 0 -80
Pysäköintialueen valaistus 
yht 69 ja latauspaikat 11

90554 Urheilutalo/uimahalli menot 0 0 -40 -40
Pysäköintialueen uudelleen 
järjestelyt 40

90555 Hiihtomaja menot 0 -10 0 -10
Puuvaja 10

90559 Nuorisotalo menot 0 -30 0 -30
Pysäköintialueen 
kunnostus 30, 

1135 92241 Kissankellon päiväkoti menot -100 0 0 -100

Piha-alueiden 
peruskunnostus 100

90630 Alanurmon päiväkoti menot 0 0 -15 -15
Leikkivälinemuutokset 15 
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Tili Kpaikka 2023 2024 2025 Talous 2023 2024 2025 Yhteensä
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Piha-alueet / Viherlaitos

90610 Hopearinne menot 0 -20 -15 -35
MiniLapua (kestävä 
kaupunki hankkeen) 
toteutus 20 (Aisapari?) Suihkualtaan kunnostus 15

1135 92242 Liuhtarin kiinteistö/piha- menot -50 0 0 -50
Kunnostetun piha-alueen 
asfaltointi 25 ja valaistus 20 
ja latauspistokkeet uudelle 
pysäköintialueelle  5

90701 Kaupungintalo menot 0 0 -25 -25

Latauspistokkeet, pihan 
laatoituksen ja 
istutusalueiden kunnostus 25

1135 92243 Puutarhatalo, Jokilaakso menot -25 -25 -25 -75
pysäköintialueen kunnostus 
ja asfaltointi , roskakatoksen 
korotus 25

pysäköintialueen 
kunnostus ja asfaltointi

pysäköintialueen kunnostus 
ja asfaltointi

90803 Paloasema menot 0 0 -60 -60

Jätehuol lon 
keräilyjärjestelmien 
muutokset 0

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet / piha-alueet / viherlaitos menot -300 -347 -375 -1022
tulot 0 0 0 0
netto -300 -347 -375 -1022
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Tili Kpaikka 2023 2024 2025 Talous 2023 2024 2025 Yhteensä

1131 91002 menot -250 -250 -150 -650

1. Kiviristintie 
2.Väli länkatu 
3.Ritakulma 4. 
Alangonväylä+jk/pp
-tie 
5.Saarenkankaantie 
6.Sepelikuja 7. 
Asemakatu(Nuorisot
alo-Kauppakatu) 8. 
Myllykyläntie(Risto 
Kangas) 9. 
Peltolantie 
(Akkuhuolto 
Kaappola) 10. 
Honkimetsäntie/Ruo
homäentie

Alustavan 
toteutusjärjesty
ksen mukaisesti

Alustavan 
toteutusjärjestyksen 
mukaisesti

1011 91009 menot -80 -80 -80 -240
Yksityisteiden 
rakenteell iset 
parannukset

Yksityisteiden 
rakenteell iset 
parannukset

1011 91011 menot -230 -25 -25 -280
Huhtakummun 
vall ien viimeistely 
25, Mt 7233 
Viemerö-
Rannanjärvi 25, 
Vt19 Muurimäen 
si lta 186

1131 91080 menot -390 -400 -220 -1010

Hulevesiviemäröinn
inrakentaminen/Saa
renkangas/400

Hulevesiviemäröin
ninrakentaminen/S
aarenkangas/400

Hulevesiviemäröinnin 
vuosittain 190, ojien 
ruoppaukset vuosittain 
30

1131 91082 menot -45 -50 -50 -145

Liikenneturval lisuud
en parantaminen

Liikenneturvall isuu
den parantaminen

Liikenneturval l isuuden 
parantaminen

1131 91099 menot -85 -100 -100 -285
kaavahankkeisi in 
ja kaavamuutoksiin

kaavahankkeisi in 
ja 
kaavamuutoksiin

kaavahankkeisi in ja 
kaavamuutoksiin

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

1131 91133 menot -20 -25 -25 -70

Perusparannukset 
ja 
l i ikenneturvall isuud
en sekä hoidon 
helpottaminen

Perusparannukset 
ja 
l i ikenneturvallisuu
den sekä hoidon 
helpottaminen

Perusparannukset ja 
l i ikenneturvallisuuden 
sekä hoidon 
nhelpottaminen

1131 91155 menot -450 -650 -250 -1350
Sairaalantien 
loppupää ja 
Heinälehdontien 
peruskorjaus, 
Töyräturjantie/Tika
npolku, 
Kukkukankaantie

Jalminkatu 150, 
Puusepäntie 200, 
Rauhanpolku 300

Leivontie 250

1133 91157 menot -50 -350 -100 -500

Riipisen si lta + 
Lankilantien si lta / 
suunnittelu

Riipisen si lta + 
Lankilantien silta

Kuntotutkimuksen 
mukaiset korjaukset

1150 91200 menot -65 -150 -70 -285

Saneeraukset + 
uudiskohteet

Vasunmäentie, 
saneeraukset

Saneeraukset + 
uudiskohteet

1131 91250 menot -385 -650 -400 -1435
Kaaranmännikkö(uu
si alue), 
Ritarinteentien 
jatke/Vanhatie

Jouttikall io I 200, 
Peikkopuro IV 450 Peikkopuro V 400

1155 91300 menot -60 -50 -50 -160
Korjaus Korjaus

Liikenneväylät yhteensä menot -2 130 -2 800 -1 540 -6 470
tulot 0 0 0 0
netto -2 130 -2 800 -1 540 -6 470

Katu- ja tievalaistus (saneeraus 30, uudet kohteet 30 ja 

Uudet asunto- ja teollisuusalueet

Liikennevalot, ohjauslaitteet

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Liikenneväylät (kadut ja tiet)

Päällystykset

Yksityistiet

Elyn teiden yhteistyökohteet

Sadevesiviemäröinnit

Liikenneturvallisuus

Täydennysrakentaminen

Esteettömyys

Katuviheralueiden perusparannukset, 
liikenneturvallisuus/hoidon helpottaminen

Katujen peruskorjaukset

Sillat
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Tili Kpaikka 2023 2024 2025 Talous 2023 2024 2025 Yhteensä
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

1131 92100 Puistot ja yleiset alueet menot -50 -300 -50 -400
Asuntoalueiden uusien 
puistojen ennakkotyöt 10, 
Peikkopuron puistot 40

Paukun alueen rantareitti  
250
Tarkentuu myöhemmin

1131 92110 Puistojen peruskorjaus menot -150 -90 -90 -330

Leikkipaikkojen korjaus EU-
normien mukaisiksi:  
Puistokäytävien ja 
sadevesien kunnostusia, 
Iisakinpuisto, Väli länpuisto, 
Marielundinpuisto, 
Vesipaikapuisto Puistojen peruskorjausta Puistojen peruskorjausta

1135 92150 Uimarannat menot -20 -10 -10 -40
Uimarantojen kehittäminen 
Jokilaitureiden hankinta
Kauhajärven uimaranta

Uimarantojen 
kehittäminen

Uimarantojen 
kehittäminen

1135 92200 Urheilu- ja ulkoilualueet menot -100 -400 -400 -900

Lukion ulkoli ikuntapaikka 
10, Ritavuori kuntoradan 
valaistus 30,  Avantopaikan 
kunnostus 20, Kuntoratojen 
parannus 30, Saavutettava 
Simpsiö 10

Vapaa-aikalautakunnan 
eistyksen mukaisesti  mm. 
Ritavuoren kenttä

Vapaa-aikalautakunnan 
eistyksen mukaisesti tulot 200

1150 92301
Ulkovalaistuslaitteet, 
puistot menot -30 -30 -30 -90
Uudet valot á 15 000 € 
ki irell isyysjärjestyksessä 
seuraavista puistoista: 
Vallipuisto, siiri länpuisto,  
Iisakinpuisto, 
Jokipellonpuisto, 
Puolukkatienpuisto,  
Vesipaikanpuisto, 
Vähtärinpuisto, Kirkkoranta, 
Töyräpuisto,

Puistovalaistuksen  
peruskorjausta, si irretään 
kohteita 2023 vuodelta 
mitä jää toteuttamatta

Puistovalaistuksen 
peruskorjausta, si irretään 
kohteita 2024 vuodelta mitä 
jää toteuttamatta

1135 92303
Vt 19 melusuojauksen 
parantaminen menot 0 -130 -70 -200
Melusuojauksen 
parantaminen Ritakall io0+ 
80+20,  vanhojen vall ien 
melusuojien parantaminen0+ 
0+50+50

1135 92307 Pyhälahden aukio ja menot -125 -125
Keskustan kehittäminen 
Laurilanpuiston alkupään 
kunnostus ja laatoitus 
aukioksi, Laurilanpuiston 
suihkulähde 35

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

Kehittäminen, 
perusparannus ja 
pohjakartan laajennus, 
paikkatietojärjestelmän 
kehittäminen

Kehittäminen, perusparannus 
ja pohjakartan laajennus, 
paikkatietojärjestelmän 
kehittäminen

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä menot -390 -925 -690 -2205
tulot 0 0 0 0
netto -390 -925 -690 -2205
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Tili Kpaikka 2023 2024 2025 Talous 2023 2024 2025 Yhteensä
Vesihuoltolaitos

1145 96101 menot -50 -50 -50 -150
Uusiminen Uusiminen Uusiminen

1145 96108 menot -15 -15 -15 -45
Uusiminen ja l isääminen 15 Uusiminen ja l isääminen 15 Uusiminen ja l isääminen 15

1145 96108 menot -15 -15 -15 -45
Uusiminen ja l isääminen 15 Uusiminen ja l isääminen 15 Uusiminen ja l isääminen 15

1145 96200 menot -300 -200 -200 -700
Vesipalontie 300 m + 
Malmivaarantie 100 m + 
Kurjenpolku 100 / 300

Nikkarintie 300 m, Poutuntie / 
200

Asbestisementti johdot A/ 200

1145 96300 menot -15 -400 -400 -815
Kaaranmännikkö (uusi alue)/ 
15

Peikkopuro IV 150, 
Jouttikallion yritysalue 250

Peikkopuro V 200, Jouttikal lion 
yritysalue 200

1145 96501 menot -50 -50 -50 -150
Uusiminen Uusiminen Uusiminen

1145 96600 menot -100 -50 -50 -200
Kuvaukset + vanhojen 
saneeraus/ 100

Kuvaukset + vanhojen 
saneeraus/ 50

Kuvaukset + vanhojen 
saneeraus/ 50

1145 96654 menot -50 -150 -150 -350
Toiminta-alueen li ittymiset/50 Toiminta-alueen 

l iittymiset/150
Toiminta-alueen 
lii ttymiset/150

1145 96670 menot -122 -100 -100 -322
Toiminta-alueen 
viemäröintikohteet/100

Toiminta-alueen 
viemäröintikohteet/100

Toiminta-alueen 
viemäröintikohteet/100

1145 96705 Pumppaamojen saneeraus menot -220 -50 -220 -490
Saarenpääntien ja 
Kiviristintien JVP:n saneeraus, 
muut saneeraukset Saneeraukset Uusi  pumppaamo

1145 96705 menot -15 -15 -15 -45
Uusiminen Uusiminen Uusiminen

Vesihuoltolaitos yhteensä menot -952 -1095 -1265 -3312
tulot 0 0 0 0
netto -952 -1095 -1265 -3312

Viemäriverkoston saneeraus

Haja-asutusalueen viemäröintikohteet

Haja-asutusalueen viemäröintihankkeet

Kaukovalvonnan uusiminen, viemäri

Paineenkorotuspumppaamot

Kaukovalvonnan täydennysrakentaminen, vesi

Täydennysrakentaminen, vesi

Vesijohtoverkoston saneeraus

Uudet asunto-, teollisuus- yms. alueet, vesi ja viemäri

Täydennysrakentaminen, viemäri
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Tili Kpaikka 2023 2024 2025 Talous 2023 2024 2025 Yhteensä
Kalusto
Tekninen lautakunta

1164 98107
Maankäyttö- ja 
kiinteistöosasto menot -10 -15 -15 -40
Mittauskalusto

1164 98108
Rakentaminen- ja 
tilapalvelu menot -10 -15 -15 -40
Erikoiskalustoa

1165 98102

Viheraluepalvelut 
ja ulkoliikunta-
alueet menot 0 -106 -10 -116

Kahmarikärry 41, 
traktori 65

1164 98105 Vesihuoltolaitos menot -45 -10 -10 -65
Auto

1165 98106 Liikennealueet menot -10 -10 -10 -30
Hiekoitin, 
erikoiskalustoa

1178 98110
VSS - 
valmiuskalusto menot -70 -50 -50 -170
Investointikohteet 
määritetään teknisen 
keskuksen 
johtoryhmässä 
tarvekartoituksen 
perusteella

1178 98112 Siivouskalusto menot -20 -20 -20 -60

1178 98113 Keittiökalusto menot -45 -45 -45 -135

1178 98114
Työkalujen 
päivitys, tekke menot -10 -10 -20

Kalusto / Tekninen lautakunta yhteensä menot -210 -281 -185 -676
tulot
netto -210 -281 -185 -676
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Tili Kpaikka Talous 2023 2024 2025 Yhteensä

Kalusto
Sivistyslautakunta

97012 Hallinto menot 0 -10 -10 -20
kalusteet 

97003 Alakoulut menot -90 -50 -30 -170
Dig.oppimisympäristö (cromebook)  
Oppimisympäristöt 

97017 Keskuskoulu menot 0 -10 -10 -20
Dig.oppimisympäristö

97019 Ritavuoren päiväkoti menot -200 -20 0 -220
Kalustohankinnat

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

97001 Yläkoulu menot -30 -40 -75 -145
oppimisympäristöt, dig.oppimisympäristöt 
(mediskirjasto)

97002 Lukio menot -15 -10 -10 -35
opetusvälineet, opiskelukirjaston täydennys, 
kalusto/TVT

97101 Kansalaisopisto menot -11 -22 -10 -43taito- ja taideaineiden kalusto- ja 
laitehankinnat, kalusto- ja laitehankinnat 

97008 Kulttuuritoimi menot -19 -10 -10 -39Alajokisal in näyttelytekniikka/Patruunatehtaan 
museon näyttelyuudistuskalusteet

97007 Musiikkiopisto menot -45 -16 -22 -83
flyygeli , soitin ja laitehankinnat, TVT-
laitehankinnat

97005 Kirjasto menot -20 -90 -90 -200
Omatoimikirjaston täydennykset, 2024-2025 
Kirjasto/monitoimiauto (yhteinen Alajärven 
kanssa) 0+90+90 (valtionapu 60 000 € ehtona) tulot 60 60

97052 Nuorisotoimi menot -10 0 0 -10
Kalusto- ja laitehankinnat, TVT

97051 Varhaiskasvatus menot -35 -40 -20 -95Kaluston uusiminen päiväkoteihin ja 
ryhmiksiin, digi/kirjauspuhelimet 

97050 Liikuntatoimi menot -70 -25 -10 -105

Tulostaulu, urheiluvälineistö-, kalusto- ja 
laitehankinnat

Kalusto / Sivistyslautakunta yhteensä menot -565 -343 -297 -1205
tulot 0 60 0 60
netto -565 -283 -297 -1145
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INVESTOINNIT KAIKKI YHTEENSÄ

Talous 2023 2024 2025 Yhteensä
Maa-alueet / Kaupunginhallitus menot -840 -840 -840 -2520

tulot 800 800 800 2400
netto -40 -40 -40 -120

Kaupunginhallituksen muut investoinnit menot -453 -490 -315 -1258
tulot 0 0 0 0
netto -453 -490 -315 -1258

Rakennusinvestoinnit menot -1 710 -8 070 -7 120 -16 900
tulot 50 850 0 900
netto -1 660 -7 220 -7 120 -16 000

Liikenneväylät yhteensä menot -2 130 -2 800 -1 540 -6 470
tulot 0 0
netto -2 130 -2 800 -1 540 -6 470

Urheilu- ja ulkoilualueet menot -100 -400 -400 -900
tulot 0 200 0 200
netto -100 -200 -400 -700

Puistot ja piha-alueet menot -590 -872 -665 -2127
tulot 0 0 0 0
netto -590 -872 -665 -2127

Vesihuoltolaitos yhteensä menot -952 -1095 -1265 -3312
tulot 0 0
netto -952 -1095 -1265 -3312

Kalusto / Tekninen lautakunta menot -210 -281 -185 -676
tulot
netto -210 -281 -185 -676

Kalusto / Ympäristölautakunta menot
tulot
netto

Kalusto / Sivistyslautakunta menot -565 -343 -297 -1205
tulot 0 60 0 60
netto -565 -283 -297 -1145

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ menot -7 550 -14 060 -12 442 -34 052
tulot 850 1 960 800 3 610
netto -6 700 -12 150 -11 642 -30 492


