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1. TALOUSSUUNNITELMAN PERUSLÄHTÖKOHDAT 
 

1.1 Kunnanjohtajan katsaus 
 

Lapinjärvi ei ole enää kriisikunta. Konsernin alijäämäkriteeri ei enää täyty ja kuntaemon kertynyt 

ylijäämä on kasvanut jopa 1,665 miljoonaan euroon. Mikäli vuoden 2021 talousennuste toteutuu, 

voimme päästä jopa konsernin alijäämästäkin eroon. Taloustilanne vaikuttaa tällä hetkellä 

tasapainoiselta, mutta vuodesta 2024 ennustetaan erityisen haastavaa kuntataloudelle. Syynä on vuoden 

2023 alusta voimaan tuleva sote-uudistus, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen 

järjestäminen siirtyy hyvinvointialueille ja kuntien rahoituspohjaa leikataan rajusti. Nyt on siis aika 

valmistautua tulevaan muutokseen jo järkevällä taloudenpidolla ja kunnan toiminnan aktiivisella 

kehittämisellä.  

Vaikka kriisikuntamenettely tuntui eräänlaiselta epäonnistumiselta, oli sillä kuntaa vahvistava vaikutus. 

Pahoissa paikoissa nähdään yhteisön voima ja kriisikuntamenettely osoitti koko Lapinjärven 

kuntayhteisön sitoutumisen itsenäisen kunnan ylläpitämiseksi. Haastava kriisikuntamenettely osoitti, että 

Lapinjärvellä osataan puhaltaa yhteen hiileen ja tehdä tarvittaessa myös vaikeita päätöksiä. 

Kriisikuntamenettelyyn päätyminen osoitti myös sen, että niin voi todellakin käydä ja kunnan on itse 

otettava lusikka kauniiseen kouraan, mikäli haluaa pysyä elinvoimaisena itsenäisenä kuntana. Nyt kun 

menettely on takana päin, tulee voida ottaa siitä kertyneet opit mukaan takataskuun ja suunnata katse 

rohkeasti eteenpäin. Peruutuspeiliin katsomalla ei voi kehittää kuntaa, joka selviää tulevaisuuden 

haasteista. Lapinjärven vahvuus on ennakkoluulottomuus ja rohkeus kulkea omaa polkua ja tarvittaessa 

myös tiukasti puolustaa kuntalaisten etua. Tällä linjalla on hyvä jatkaa.  

Ihmislähtöinen Lapinjärvi -strategia luo pohjan talousarviolle ja jatkaa kunnan määrätietoista 

kehittämistyötä ihmislähtöiseksi kunnaksi. Strategiassa on asetettu merkittäviä tavoitteita liittyen 

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin jalkauttamiseen kuntaan sekä etenkin lasten palveluiden 

kehittämiseksi – tulevan sivistyskunnan mukaisesti. Uusina painopistealueina kuntastrategiassa ovat mm. 

matkailu ja luonnon hyödyntäminen, joissa on paljon veto- ja pitovoiman elementtejä.  

Kunnan talousarvio on laadittu maltillisesti, mutta huomioiden se, että nykyinen palveluiden laatutaso 

pystyttäisiin säilyttämään sekä myös kehittämään toimintaa. Lisäksi jo pitkään kunnassa elänyt lause 

”pidetään paikat kunnossa” on ollut talousarvion laadinnan pohjana. Yhteisöllisyys on Lapinjärven 

toimintamalli ja siitä on pidetty kiinni talousarviossakin.  

Kuntatalouden ennustaminen on haastavaa, mutta erityisen haastavan siitä tekee edelleen vallitseva 

koronapandemia, jonka taloudellisia vaikutuksia on äärimmäisen vaikea ennustaa. Valtio on luvannut 

korvata koronasta johtuvat kustannukset, mutta välilliset vaikutukset ovat tätä suurempia. Edelleen ei 

varmasti pystytä kaikki pitkäkestoisia vaikutuksia edes ennustamaan. Tulevan sote-uudistuksen osalta on 

vielä epävarmaa mikä on kuntien rahoituspohja jatkossa. Varmaa on se, että vaikka sote-kustannuksien 

poistuminen kunnan budjetista helpottaa kustannuspaineita, samalla myös leikataan merkittävä osuus 

kunnan tulorahoituksesta.  

Lapinjärven väkiluku oli pitkästä aikaa nouseva vuonna 2020 ja vielä vuoden 2021 alussa, nyt syksyllä 

kehitys on ollut laskevaa, mutta uskon, että Lapinjärvellä on kaikki mahdollisuudet säilyä 

muuttovoittoisena kuntana tekemällä panostuksia palveluiden ihmislähtöisyyteen ja saavutettavuuteen, 
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asumisvaihtoehtoihin ja markkinointiin sekä elinkeinopalveluihin. Asukasmäärällä on iso vaikutus 

kunnan rahoituspohjaan. On tärkeää tehdä panostuksia siihen, että nykyiset kuntalaiset pysyvät 

kunnassa ja kuntaan saadaan myös uusia asukkaita. Lapinjärvellä on kehitetty uusi 

Lapinjärvitalokonsepti ja siinä on meillä vielä paljon potentiaalia käytettäväksi. Husulanmäen 

asuinalueen rakennuttamisen malli on nyt viimein valmistumassa vuoden lopussa eli alueen myymisen 

panostukset tulisi nyt tehdä isoimmin kuin koskaan aiemmin. Kaiken kaikkiaan nyt pitäisi uskaltaa nosta 

kunta vielä selkeämmin kuntakartalle loistavana asuin- ja yrityspaikkana.  

Kunnan sairauspoissaolot ovat olleet koronapandemiasta huolimatta matalalla tasolla. On syytä 

huolehtia kunnan henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta myös jatkossa. Ammattitaitoisen 

henkilöstön saatavuuden haasteet ovat kuntasektorilla arkipäivää. Kuten strategiaan kirjoitettiin, 

Lapinjärvellä jokaisella työntekijällä on oikeus arvostavaan kohteluun, motivoivaan johtamiseen ja mukavaan 

työilmapiiriin. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on laadukkaan palvelutuotannon selkäranka.  

Investointien osalta tulevien vuosien suurin investointi tulee olemaan uusi jätevedenpuhdistamo, joka 

vie useamman vuoden suunnittelun, lupaprosessin ja rakentamisen osalta sekä kuormittaa merkittävästi 

kunnan taloutta. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä tehtiin miljoonan euron varaus jätevedenpuhdistamon 

investointiin, mikä on hyvä alku isolle investoinnille. Muut investoinnit ovatkin tulevina vuosina 

pienemmän mittakaavan investointeja liittyen nykyisen palveluverkon ylläpitoon ja kunnostukseen. 

Edelleen on sitouduttu Lapinjärvi-järven kunnostussuunnitelmaan. Kunnostus tulee olemaan useita 

vuosia vievä projekti. Samaten pitkäkestoinen projekti kunnassa on muistiystävällisen taajaman 

kehittäminen, joka on investointiohjelmassa porrastettu vuoteen 2025 jatkuvaksi projektiksi. 

Suunnitelmat on jo tehty muistiystävälliseen opastukseen ja valaistukseen. Esteetön ja muistiystävällinen 

taajama on turvallinen ympäristö kaikenikäisille ja toimii etenkin lasten oppimisympäristönä.  

Lapinjärven kunta myi Kymenlaakson Sähkön osakkeita vuonna 2021. Yhtiöstä jäi edelleen merkittävä 

omistusosuus, mutta myyntivoittoa saatiin melkein 3 miljoonaa euroa. Tämä summa on päätetty pistää 

lainojen lyhennyksiin, jolla saadaan hieman paikattua osinkojen määrän pienenemistä. Osakemyynnin 

voittoa ei tule missään tapauksessa pistää kunnan perustoimintojen syvään kassaan vaan käyttää kunnan 

kehittämiseen. Oma näkemykseni on, että rahaa voisi käyttää houkuttelevien vuokra-asuntojen 

rakentamiseen, esimerkiksi Lapinjärvitaloihin, jotka soveltuisivat pariskunnille tai perheille, jotka voisivat 

vuokra-asumisen kautta jalkautua kuntaan ja rakastua Lapinjärveen. Maallemuutto kiinnostaa monia, 

mutta asunnon ostaminen maalta tuntuu tällä hetkellä isolta riskiltä. Vahva asukaspohja antaa 

mahdollisuuden pohtia muitakin tulevaisuuden investointeja ja on myös satsaus elinkeinoelämään. 

Olen itse haikein mielin siirtymässä pois Lapinjärven kunnanjohtajan tehtävistä. Tämä on ollut hieno ja 

opettavainen matka. Mielenkiinnolla jään kuntalaisena seuraamaan, mihin Lapinjärven nousukiito vielä 

johtaakaan. Koen, että uuden kunnanjohtajan on hyvä tulla tässä vaiheessa ohjaksiin, kun talous on 

tasapainossa, poliittinen toimintakulttuuri on hyvä ja henkilöstö sitoutunutta ja motivoitunutta. 

Haasteitakin on, mutta siinä asiassa emme ole Suomen kuntakentällä yksin. Mahdollisuuksia 

Lapinjärvellä on pieneksi kunnaksi kuitenkin enemmän kuin monella muulla kunnalla.  

Rohkeutta toivottaen!  

 

Lapinjärvellä 12.11.2021  

 

Tiina Heikka 

Kunnanjohtaja 
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1.2 Kunnan strategia valtuustokaudella 
 

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän 
aikavälin tavoitteista (kuntalaki 37 §). Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 
 
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 
4) omistajapolitiikka; 
5) henkilöstöpolitiikka; 
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 
 
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön 
muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee 
määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategia on otettava huomioon 
kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran 
valtuuston toimikaudessa. 
 
Lapinjärven valtuusto on hyväksynyt kunnan strategian kaudelle 2021–2025 kokouksessaan 
26.5.2021 § 18.  
 
Uuden strategian laadinnassa hyödynnettiin osallistamista ja työpajatyöskentelyä huomioiden 
tulevaisuuden megatrendit ja trendit, kunnan nykyinen tilannekuva sekä uhkat ja mahdollisuudet. 
Työn edetessä vahvistui halu jatkaa ihmislähtöisen kunnan kehittämistä ja viedä ihmislähtöisen 
kunnan toimintamalli entistä syvemmälle organisaatioon sekä koko kuntayhteisöön. Strategian 
otsikoksi valikoitui Ihmislähtöinen Lapinjärvi. Strategia luo vahvasti tulevaisuuden kunnan mallia, 
joka palvelee kuntalaisia tarvelähtöisesti ja laadukkaasti myös sote-uudistuksen jälkeen. Lapinjärven 
kunnan missio on edelleen Suomen ensimmäisenä ihmislähtöisenä kuntana olla edelläkävijäkunta, 
joka rohkeasti toimii verkostoissa ja mahdollistaa kunnan asukkaiden, yritysten ja yhdistysten 
toimintaa. 
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1.3 Kuntalaki ja taloussuunnitelma 

Kuntalain 110§:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja 
velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on 
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset 
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja 
kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä 
tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta 
lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä 

mainittuna ajanjaksona katetaan. 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot 
sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 
nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä 
investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 

Nykyisessä kuntalain säännöksissä korostetaan omistajapolitiikan ja konsernijohtamisen merkitystä 
kunnan toiminnassa. Kuntalaki ottaa huomioon kuntien organisaatioiden muutoksen 
konsernimaisiksi sekä niiden verkostomaisen toiminnan. Laki selkeyttää konsernijohtamisen ja 
omistajapolitiikan määrittelyä ja vastuusuhteita.  

Arviointimenettely erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevasta kunnasta on voimassa siten, 
että kunnan rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut määräytyvät 
enimmäkseen konsernitason taloustietojen perusteella, mikä antaa luotettavamman kuvan kunnan 
talouden kokonaisuudesta. Tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vuosittain Tilastokeskuksen tai 
valtiokonttorin ylläpitämistä tilinpäätösten tiedoista sekä kunnan vahvistamasta tuloveroprosentista. 
Jos arviointimenettelyn kriteerit täyttyvät, kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan 
mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin 

palvelujen edellytysten turvaamiseksi.  

Uudistetut kriisikuntakriteerit: 

Kriisikuntakriteerit on uudistettu laissa 1.3.2019. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella.  

Kuntalain 118 §:n mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää: 

-jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä 
määräajassa. (ei muutosta edelliseen) Jos syy on koronasta johtuva, voi kunta hakea lisäaikaa 2 
vuotta/väliaikainen lakimuutos on voimassa 31.12.2025 asti. 
 
-jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä 

vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa (ei muutosta) 

tai 

-jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna 
peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot 

1) kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia (konsernin 
negatiivinen vuosikate); 
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2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien 
painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (1 prosenttiyksikkö); 

3) asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä 
ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän 
vähintään 50 prosentilla (ainoastaan konsernin lainamäärä); 

4) konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 (suhteellinen velkaantuneisuus 
vähintään 50 %). 

Uudistuksessa katsottiin myös, että kuntien olisi tarpeen tunnistaa tilanteet, joissa kunta on lähellä 
raja-arvon täyttymistä, ns. keltaiset valot. Nämä väljemmät raja-arvot eivät vielä johda 
arviointimenettelyn käynnistämiseen, mutta raja-arvojen täyttyessä kunnan tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota taloutensa kehitykseen ja analysointiin. 

- konsernin kertynyt alijäämä vähintään 500 €/as 

- konsernin vuosikate % poistoista alle 100 

- tuloveroprosentti 1,5 %-yksikköä yli keskimääräisen 

- konsernin lainat ja vastuut 25 % yli keskimääräisen 

- konsernin laskennallinen lainanhoitokate alle 1,0 

 

Lapinjärven kunta täytti tilinpäätöksessä 2019 kriteerin konsernialijäämän suhteen ja 
arviointimenettely oli käynnissä syksyllä 2020 Lapinjärven kunnassa. Kunnassa laadittiin talouden 
tasapainotusohjelma, joka hyväksyttiin valtuustossa ja esitettiin arviointiryhmälle. 
Arviointimenettelyn lopputuloksena arviointiryhmä katsoi, että Lapinjärvi voi jatkaa itsenäisenä 
kuntana. Tasapainottamisohjelma on osa arviointiryhmän loppuraporttia ja näiden pitemmän 
aikavälin toimenpiteet ja tavoiteluvut tuleville vuosille pitää sisällyttää laadittaviin 

taloussuunnitelmiin.  

Jo tilinpäätöksessä 2020 kriisikuntakriteerin täyttyminen poistui, ja ennuste on, että Kymenlaakson 
Sähkö Oy:n osittaisen osakemyynnin johdosta konsernialijäämä poistuu kokonaan tilinpäätöksessä 
2021. Myös tasapainottamisohjelman muut kohdat, veronkorotus ja sopeutumistoimenpiteet, on 
ennusteen mukaan toteutumassa vuonna 2021. Loppuvuosi on kuitenkin vielä avoin, ja historia on 
näyttänyt, että isojakin yllätyksiä voi tulla esiin vasta tilinpäätöksen laadintavaiheessa. 

Lapinjärvellä nyt laadittu budjetti vuodelle 2022 sisältää sopeutustoimenpiteitä eri toimialoilla. Myös 
aikaisempina vuosina toteutetut toiminalliset muutokset vaikuttavat kunnan taloustilanteeseen 
myönteisesti. 

 

1.4 Konsernin sitovat tavoitteet ja tulostavoitteet 

 
Lapinjärven kuntakonsernin talous on oltava tasapainossa ja terveellä pohjalla suunnitelmakauden 
2022–2024 aikana.  
 
Kunnan osakeyhtiöiltä ja kuntayhtymiltä edellytetään laadukasta asiakaspalvelua ja kannattavaa 
toimintaa siten, että yhtiöt pystyvät itsenäisesti ja taloudellisesti terveellä pohjalla järjestämään 
toimintansa. Kaikissa tytäryhteisöissä noudatetaan Lapinjärven kunnan konserniohjeen mukaista 
konsernipolitiikkaa ja noudatetaan julkisesta hankinnoista annetun lain periaatteita. Osakeyhtiöiden 
hallitusten tulee päätöksillään tukea Lapinjärven kunnan kuntakonsernin tavoitteiden saavuttamista.  
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2. KUNNALLISTALOUDEN KEHITYS1, YLEINEN TALOUDEN TILANNE 
 

Kansantalouden tilinpidon mukaan paikallishallinnon rahoitusasema oli v. 2020 tasapainossa ja koheni 

ennätykselliset 3 mrd. euroa edeltäneestä vuodesta. Kohentumista selittävät covid-19-epidemian vuoksi 

kuntatalouteen kohdennetut mittavat tukitoimet.  

Vuonna 2021 paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee n. miljardi euroa alijäämäiseksi talouden 

elpymisestä ja valtion tukitoimista huolimatta. Tähän vaikuttaa kulutusmenojen kasvun kiihtyminen, mikä 

aiheutuu mm. suojavarusteisiin ja covid-19-viruksen testaukseen käytettävien menojen kasvusta, 

hallitusohjelman tehtävämuutoksista ja kunta-alan palkankorotuksista. Lisäksi viime ja kuluvalta vuodelta 

on kertynyt mm. palvelu- ja hoitovelkaa, joiden purkaminen aiheuttaa ylimääräisiä menopaineita. Syntyneen 

hoito- ja palveluvelan suuruutta ei pystytä vielä täysin arvioimaan. Kehitysarvioon on sisällytetty EU:n 

elpymis- ja palautumisvälineestä kohdennettu rahoitus hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseksi sekä 

vastaavansuuruiset kustannukset vuosille 2021-2022. Hallitus on sitoutunut rahoittamaan kuntien uudet ja 

laajenevat tehtävät täysimääräisesti sekä kompensoimaan koronavirukseen välittömästi liittyvät 

kustannukset kunnille.  

Paikallishallinnon vuosien 2022–2025 kehitysarvio on painelaskelma, jossa on huomioitu yleisen talous- ja 

väestökehityksen lisäksi vain jo julkisen talouden suunnitelmaan ja talousarvioesityksiin sisältyvät 

kuntatalouteen vaikuttavat toimenpiteet. Arvio ei sisällä kuntien ja kuntayhtymien omia toimia vuosille 

2022–2025. Ne huomioidaan kehitysarviossa vasta talousarvioiden valmistumisen jälkeen. 

Kunnallisveroprosentit on pidetty vuoden 2021 tasolla. Painelaskelmassa on huomioitu sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistus, joka siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

pelastustoimen järjestämisen kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle v. 2023. Hyvinvointialueiden 

väliaikaishallinto on sisällytetty osaksi paikallishallinnon ennustetta vuoden 2022 loppuun saakka. 

Vaikka paikallishallinnon menojen kasvu hidastuu v. 2022 covid-19-kriisin helpottaessa, heikkenee 

paikallishallinnon rahoitusasema voimakkaasti, kun määräaikaisten tukitoimien vaikutus pienenee tai 

päättyy. Kertaluonteiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet eivät ratkaise kuntatalouden rakenteellista tulojen ja 

menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja 

terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä.  

Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät myös hallituksen päättämät tehtävien laajennukset, hoito- ja 

palveluvelan purku sekä hintojen nousu. Toisaalta sote-uudistus saattaa kannustaa kuntia hillitsemään sote-

menojen kasvua.  

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut 

muodostavat paikallishallinnon suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys 

sen kustannuskehitykselle. Painelaskelmassa paikallishallinnon ansiokehityksen on oletettu mukailevan 

koko kansantalouden ennustettua ansiokehitystä vuosina 2022-2025. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo 

kunta-alalla, sillä TEM:in ammattibarometrin mukaan työnantajilla on pulaa etenkin terveydenhuollon ja 

sosiaalityön ammattilaisista, mutta myös varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinneissa on ollut haasteita.  

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja 

niitä vastaava rahoitus valtiolle. Sekä paikallishallinnon tulot että menot lähes puolittuvat uudistuksen 

seurauksena. Paikallishallinnon menojen kasvupaine, joka on ollut seurausta vanhenevan väestön 

kasvavasta hoito- ja hoivapalvelujen tarpeesta, helpottuu sote-uudistuksen myötä. Paikallishallintoon 

luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin 

 
1 Lähde: Valtionvarainministeriön julkaisu 2021:51  27.9.2021 - Syksy 2021 Taloudellinen katsaus/Paikallishallinto 
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kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden palveluntarve laskee 2010-luvun syntyvyyden laskun 

vuoksi. Palvelutarpeen laskun vaikutusta on hieman pehmennetty kehitysarviossa, sillä valmiudet sopeuttaa 

palvelutuotantoa nopeasti vaihtelevat eri kunnissa.  

Paikallishallinnon investoinnit ovat kasvaneet viimeiset 15 vuotta ja kasvu on ollut hyvin ripeää muutaman 

viime vuoden aikana. Paikallishallinnosta siirtyy hyvinvointialueiden mukana pois investointeja 1,2 mrd. 

euron edestä. Vaikka investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan olevan jo takanapäin, oletetaan 

investointien pysyvän korkealla tasolla koko tarkastelujakson ajan. Investointipaineet pysyvät mittavina 

muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi.  

Paikallishallinnon menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino kasvattaa paikallishallinnon 

velkaantumista vuoteen 2023 saakka. Sote-uudistuksen seurauksena paikallishallinnolta siirtyy n. 4,6 mrd. 

euroa velkaa hyvinvointialueille v. 2023. Paikallishallinto jää painelaskelmassa alijäämäiseksi myös sote-

uudistuksen jälkeen, mutta alijäämä tasaantuu 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosina 2024-2025. Tämä 

näkyy myös paikallishallinnon velkasuhteen kasvun hidastumisena. 
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3. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAPERUSTEET 

SEKÄ TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT 

 

3.1 Talousarviorakenne, sitovuus ja vertailtavuus 
 

Taloussuunnitelmaehdotus on laadittu noudattaen Kuntaliiton talousarviosuositusta vuodelta 2011 ja 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan käsikirjaa vuodelta 2016. Asetelma on 

organisaation tulosaluejaon mukainen siten, että jokaisella lautakunnalla/jaostolla on omat 

tulosalueensa, kuitenkin niin, että tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta kuuluvat 

konsernihallintoon. 

Talousarvion vertailutietona käytetään vuoden 2020 tilinpäätöstietoja ja vuoden 2021 talousarviota, 

huomioitu on alkuperäinen talousarvion lisäksi hyväksytyt lisätalousarviotiedot. Vertaillessa 

talousarviovuosia keskenään, pitää huomioida, että sekä koronaepidemia että taloudelliset haasteet 

arviointimenettelyn johdosta vaikeuttavat vertailua. Vuosi 2020 sisälsi mittavia kertaluonteisia, vain 

yhteen vuoteen kohdistuvia säästötoimenpiteitä toimialoilla, säästöt koskivat kaikkia kustannuseriä. 

Lisäksi valtionosuudet olivat poikkeuksellisia vuonna 2020 korona-avustusten johdosta, ja Lapinjärvelle 

myönnettiin myös harkinnanvaraista valtionosuutta samana vuonna. Talousarviosuunnittelukaudella 

2022–2024 on sopeutumistoimenpiteitä toteutettu lähinnä kattavasti kaikilla toimialoilla 

palvelutuotannon suurien toiminnallisten linjojen pysyen vuoden 2021 tasolla. Honkahovin palvelut on 

siirretty Mehiläinen Lapinjärvi Oy:lle tammikuussa 2021. Honkahovi-rakennuksen myynti yhtiölle on 

tuonut kunnalle kertaluonteisen luovutusvoiton n. 300 000 euroa vuonna 2021. Honkahovin 

palveluiden siirtyminen on tarkoittanut kustannuserien siirtoa tiliryhmälle palvelujen ostot. Vuonna 

2021 on toteutunut Kymenlaakson Sähkö Oy:n osittainen osakemyynti, joka näkyy tuloslaskelmassa 

satunnaisena tuottona n. 3 milj. euroa. Mm. nämä asiat vaikeuttavat lukujen vertailtavuutta eri vuosein 

välillä, ja niitä tulee huomioida lukuja vertailtaessa. 

Vesihuoltolaitos käsitellään tilinpäätöksessä kirjanpidosta eriytettynä taseyksikkönä. Talousarviossa se 

käsitellään kuten muutkin tulosyksiköt ja sisältyy teknisen toimen tulosalueeseen. 

Määrärahataulukossa esitetään informatiivisena tietona tulosalueen tulot ja menot tiliryhmittäin sekä 

toimintakate. 

 

3.1.1 Tulosaluetaso 

Käyttötaloudessa valtuustoon nähden sitovuustaso on netto (toimintakate). Määrärahat ovat ulkoisia 

eriä.  

 

3.1.2 Tulosyksikkötaso 

Lautakunnat jakavat käyttösuunnitelmilla valtuuston myöntämät tulosaluemäärärahat ja tuloarviot 

tulosyksikkötasolle. 
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3.1.3 Investoinnit 

Investoinnissa sitovuus on kohdekohtainen. Varaustyyppiset määrärahat vaativat valtuuston 

erillispäätöksen. 

 

3.1.4 Rahoitusosa 

Rahoitusosassa nettositovia ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja –kulut sekä lainojen 

muutokset. 

 

3.1.5 Tilivelvollisuus 

 

Toimielin Tilivelvollinen Tulos-/tehtäväalue 

      

     

Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Konsernihallinto 

  Hallintojohtaja Keskushallinto 

     

Perusturvajaosto 
Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen johtaja Perusturvapalvelut 

     

Sivistyslautakunta Sivistystoimenjohtaja 
Sivistys- ja vapaa-
aikapalvelut 

     
Tekninen 
lautakunta Tekninen johtaja Tekniset palvelut 

      

 
 

 3.1.6 Toiminnalliset tavoitteet 

Sitovat ja muut tavoitteet on esitetty tulosalueittain omassa talousarvio-osiossaan (4.Käyttötalous). 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat tulosalueiden tuloskorteissa. 

 

 

3.2 Taloussuunnitelman laskentaperusteet 
 

3.2.1 Yleistä vuoden 2022 talousarviosta 

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 30.8.2021 § 132 vuoden 2022 talousarvio-ohjeet ja raamit 

toimialoille. Raamin laadinnassa lähdettiin osin vuoden 2020 tilinpäätöksestä sekä vuoden 2021 

talousarviosta. Pääpaino oli talousarviovuoden 2021 tiedoissa, koska tilinpäätösvuosi 2020 sisälsi 

huomattavat, osittain vain yhteen vuoteen kohdistuvat, säästötoimenpiteet. 

Kehystämisvaiheessa kehyksessä oli aikaisempien vuosien tavoin osa Koy Lilliputin pääomavastikkeet 

investoinneissa. Yhtiön tahtotila on kuitenkin tehdä poistoja lyhennysten verran, jotta poistotahti olisi 

mahdollisimman lähellä alkuperäistä suunnitelmaa, ja tästä syystä käyttötalous sisältää nyt vastikkeita n. 

140 000 euroa enemmän kuin vuosi 2021. Tämä on suurin syy kehyksen ylittämiseen. Konsernitasolla 
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tarkasteltuna kokonaiskustannusvaikutus on vain 40 000 €. Toimialat ovat aktiivisesti laatineet 

talousarviota taloudellisia säästöjä sisältäväksi. Isoin haaste on löytää kustannussäästöjä palveluista, 

jotka eivät ole kunnan suorassa ohjauksessa, näistä sote-palvelut suurimpana haasteena.  

Koronapandemia saapui Suomeen yllättäen ja on muuttanut kuntien toimintaympäristöä ja taloudellisia 

edellytyksiä merkittävästi. Pandemia jatkuu edelleen vahvana ja lisää talouden ennustamisen haastetta. 

Valtio on kompensoinut kunnille koronapandemian menetyksiä merkittävästi vuonna 2020 ja vielä 

jonkin verran 2021. Vuodelle 2022 ei ole enää tiedossa kompensaatioita. Taloudelliset menetykset ja 

vaikutukset voivat kuitenkin näkyä vielä monena vuonna. 

Tuleva sote-uudistus vuodesta 2023 alkaen lisää taloudellista haastetta entisestään. Sosiaali- ja 

terveyspalvelut ovat Lapinjärvellä iso osa talousarviota ja sen siirtyessä hyvinvointialueelle myös 

merkittävä osa valtionosuudesta ja verotuloista siirtyy kunnalta pois. Lopulliset tiedot rahoituspohjasta 

valmistuvat vasta hyvinvointialueiden käynnistämisen jälkeen, vuoden 2023 aikana ja toteutuu 

oikaisuina vuonna 2024. Siihen asti laskennalliset tiedot ja talousarviotiedot ovat laskelmien pohjana. 

Myös tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että talousarviotiedot vuonna 2022 ovat mahdollisimman 

realistiset. 

Toimialat tuli ottaa käyttötalouden menojen arvioinnin lähtökohdaksi se, että talousarvioehdotus on 

realistinen ja mahdolliset kululisäykset oli perusteltava. Kululisäys oli perusteltu, mikäli sillä voidaan 

saavuttaa säästöjä tai lisätuottoja pidemmällä tähtäimellä tai jos se liittyi lakisääteisten tehtävien 

muutokseen tai tiedossa olleeseen käytön lisääntymiseen. Raamivaiheessa huomioitiin toimintakuluihin 

0,5 % korotus ja erityistä huomiota piti laittaa palkkakustannuksiin sekä asiakaspalvelujen ostoissa oli 

huomioitava muualta tulevat budjettiesitykset esim. HUS, Loviisan yhteistoiminta-alue sekä yhteisyritys 

Mehiläinen Lapinjärvi Oy. 

Tulopuolella hallintokuntien tuli tarkistaa kaikki erät ja mahdollisuuksien mukaan tehdä taksoihin, 

maksuihin ja vuokriin korotuksia vähintään 1 prosentilla tai indeksikorotuksia sekä tasokorotuksia 

siten, että kunnan perimät maksut ja vuokrat määritellään vastaamaan kuluja. Tulopuolella edellytetään, 

että taksat ja maksut tarkistetaan ja indeksikorotuksia sekä tasokorotuksia tehdään talousarviovuodelle 

2022. Kaikilla toimialoilla tätä ei ole tehty ennen talousarvion laadintaa.  

Lisäksi myös kaikki hankkeet ja projektit oli arvioitava sekä myös niiden vaikutukset toimintatuottoihin 

ja toimintakuluihin. Hankerahoitusta oli haettava aktiivisesti niihin kehittämiskohteisiin, jotka 

arvioidaan toiminnan kannalta olennaisiksi, edistävät strategian toteutumista ja mitkä voivat auttaa 

kuntaa vaikeassa taloustilanteessa. Hankkeiden osalta on talousarviossa arvioitu vaikutukset 

toimintatuottoihin sekä toimintakuluihin.  

Investointiohjelman pohjana pidettiin edelliseen taloussuunnitelmaan hyväksytyt investoinnit, 

investointisuunnitelmaa piti kuitenkin tarkistaa ja priorisoida uudelleen siten, että vuosittainen 

investointitaso on suurin piirtein yhtä suuri kuin vuosittaiset poistot sekä, että lainakanta pysyy enintään 

maan keskitasolla asukasta kohden mitattuna. Koko maan keskiarvo tunnusluvussa lainakanta/asukas 

oli vuonna 2020 tilinpäätöksessä 3 448 euroa ja Lapinjärvellä 2 882 euroa/asukas. Lainamäärä / asukas 

on taloussuunnitelmakauden alussa laskeva. Jätevedenpuhdistamon investointi 

taloussuunnitelmakauden lopussa nostaa toteutuessaan lainamäärän, mutta arvio on että 

lainakanta/asukas ei kuitenkaan nouse yli koko maan keskiarvon. Suunnittelukaudella myös poistotason 

oli oltava realistinen ja vuosikate piti kattaa poistot, tämä toteutuu taloussuunnitelmassa. 

Investointisuunnitelmassa on varauduttu isoon investointiin eli kirkonkylän jätevedenpuhdistamon 

uusimiseen sekä muihin pienempiin investointeihin. 
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3.2.2 Verotulot 

Talousarvion verotulokohtaan on merkitty 9,455 milj. euroa. Verotustasoa on pidetty samalla tasolla 

kuin vuonna 2021. Verotulot pohjautuvat kunnan omaan arvioon sekä Kuntaliiton tekemään 

veroennustekehikkoon taloussuunnittelukaudelta. 

Verotulot vuonna 2022 jakaantuvat kunnan tuloveroon 8,188 milj. euroa, osuus yhteisöveron tuotosta 

625 000 euroa sekä kiinteistöveroon 642 000 euroa. 

  

3.2.3 Valtionosuudet 

Talousarvion valtionosuuskohtaan on merkitty 8,340 milj. euroa. Luku perustuu 

valtiovarainministeriön tekemään arviolaskelmaan syksyllä 2021, huomioiden myös opetus- ja 

kulttuuriministeriön osuutta, joka on Lapinjärvelle negatiivinen. Valtio tekee päätökset vuoden 2022 

valtionosuuksista joulukuun lopulla 2021.  

 

3.2.4 Toimintatuotot 

Toimintatuottojen määrä vuoden 2022 talousarvioissa on n. 2,73 milj. euroa. Toimintatuotot alenevat 

n. 6 % vuoden 2021 talousarvioon nähden ja n. 3,6 % vuoden 2020 tilinpäätökseen nähden. Tuottojen 

vähentyminen johtuu myyntituotoissa vesimaksujen alenemisesta, maksutuotoissa uuden 

asiakasmaksulain mukaisista vähentyneistä asiakasmaksuista, avustuksissa ja tuissa hankkeiden tuotoista 

sekä muissa toimintatuotoissa pysyvien vastaavien myyntivoitosta. Pysyvien vastaavien myyntivoittoja 

talousarviossa 2022 on 30 000 euroa, vastaava luku vuonna 2021 oli 300 000 euroa Honkahovi-

rakennusmyynnin johdosta.  

 

3.2.5 Toimintakulut  

Toimintakulut vuoden 2022 talousarviossa ovat 20,31 milj. euroa. Toimintakulujen muutos vuoden 

2021 talousarvioon nähden on + 1,4 % ja vuoden 2020 tilinpäätökseen nähden +11,1 %. Talousarvion 

toimintakuluihin sisältyy kotikuntakorvausmenoja n.1milj. euroa, luku on suurin piirtein sama kuin 

vuoden 2021 talousarviossa. Kotikuntakorvauserä vuodelle 2022 tarkentuu viimeistään joulukuun 

lopulla 2021.  

Konsernihallinnon toimintakulut ovat vuonna 2022 tasolla 1,708 milj. euroa, eli ovat lähellä vuoden 

2021 talousarviota, toimintakulut alenevat n. -0,8 %. Henkilöstökulut kasvavat, n. 47 000 euroa, muissa 

kustannuserissä on haettu säästöjä kautta linjan. Konsernihallinon kulut sisältävät osittain myös koko 

kuntaa koskevia eriä. Työttömyysastetta on arvioitu alenevan vuonna 2022, jolla on positiivista 

vaikutusta maksettaviin avustuksiin. 

Perusturvan toimintakulut vuonna 2022 on arvioitu olevan n. 11,42 milj. euroa. Kasvua vuoden 2021 

talousarvioon nähden on n. 1 %, eli n. 110 000 euroa Toimintakulujen kasvu tulee kasvavista 

kustannuksista lähinnä ikääntyvien palveluissa, tehostetussa palveluasumisessa, kotihoidossa ja 

päiväkeskustoiminnassa. Kasvu johtuu palkankorotuksista, hoitajamitoituksesta, maksettavasta bonus 

määrästä sekä muista hinnankorotuksista. Päiväkeskustoimintaa ei ole säännöllisesti järjestetty tänä ja 

viime vuonna koronan takia. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin liittyy suurta epävarmuutta, 

talousarvio on laadittu annettujen talousarviotietojen pohjalta, mutta todellinen palveluntarve 

täsmentyy vasta talousarviovuonna. Koronapandemia ei näytä loppuvan vuoteen 2021, tämä voi lisätä 
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kunnan kustannuksia, jos valtion korona-avustuksia ei jatketa. Hoitovelkaakin on ja epävarmuus sen 

purkamisesta. Loviisan yhteistoiminta-alueen talousarvioon liittyy epävarmuutta perinteisen 

palveluhinnan lisäksi uuden asiakasjärjestelmän Apotin käyttöönottomaksuista. Lisäksi kuntakonserniin 

lukeutuvista sosiaali- ja terveysalan yhtymistä voi tulla alijäämän kattamisvelvollisuuksia liittyen tulevaan 

sote-uudistukseen.  

Sivistyspalvelujen toimintakulut vuonna 2022 ovat n. 4,486 milj. euroa. Kasvu vuoden 2021 

talousarvioon nähden on n. 1,2 %. Tilinpäätökseen 2020 nähden sivistyksen toimintakulut ovat 

kasvaneet 13,9%, tämä johtuu kuitenkin pitkälti mittavista säästötoimienpiteistä vuonna 2020. 

Sivistyspalvelut on raamin antamissa luvuissa.  

Teknisen toimen toimintakulut ovat vuonna 2022 tasolla 2,970 milj. euroa, joka on +4,9 % vuoden 

2021 talousarvioon nähden. Kustannuskasvu vuonna 2022 johtuu lähinnä hoitovastikkeista sekä 

palvelujen ostoista, mm. siivouspalvelut, kunnostamispalvelut, ravitsemuspalvelut ja kuljetuspalvelut 

nousevat vuoteen 2021 verrattuna. Tekninen toimi ylittää raamin antaman toimintakatteen n. 76 000 

eurolla. 

 

3.2.6 Poistot 

 

Poistoarvio vuosina 2022–2024: 

Poistot ja  TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

arvonalentumiset           

Kunta (pl.VHL) -561 700 -417 650 -429 610 -445 000 -445 000 

Vesihuoltolaitos -150 403 -151 350 -140 390 -145 000 -155 000 

Yhteensä -712 103 -569 000 -570 000 -590 000 -600 000 

 

Käyttöomaisuusluetteloa tarkistetaan vuosittain ja tarvittaessa tehdään arvonalentumisia sekä 

lisäpoistoja. 

 

3.2.7 Taloussuunnitelman vaikutus kunnan taloudelliseen liikkumavaraan 

Kunnan talouden tilaa arvioidaan talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosien perusteella.  

Tuloslaskelma osoittaa kuinka hyvin kunnan tulorahoituksella pystytään kattamaan vuotuiset menot 

sekä omaisuuden kulumisen takia tarvittavat korvausinvestoinnit, joita poistot kuvaavat.  

Rahoituslaskelma kertoo, onko kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 

ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman lopputulos osoittaa kunnan kassavaroissa talousarviovuoden 

aikana tapahtuneen muutoksen.  

Kunnalla on taseessa edellisiltä vuosilta kumulatiivista ylijäämää noin 1,665 milj. euroa. Näillä näkymin 

vuoden 2021 tilinpäätöksen tulos on ylijäämäinen yli 3 milj. euroa. Suunnittelukaudella 2022–2024 

vuosikate riittää kattamaan poistot ja tulos on ylijäämäinen. Konsernitasolla taseeseen kertynyt alijäämä 
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on tilinpäätöksen 2020 mukaan 1,124 milj. euroa, joka kääntyy arvion mukaan ylijäämäksi 

tilinpäätöksessä 2021. 

Vuoden 2022 taloussuunnitelma on ylijäämäinen 404 404 euroa. Talousarvio on tarkoituksella laadittu 

ylijäämäiseksi kunnan taloudellisen tilanteen takia, puskuria yllättäviin eriin pitää olla. 

Taloussuunnitteluvuosina 2023–2024 tulos näyttää myös tässä tilanteessa ylijäämää, suunnitteluvuodet 

ovat kuitenkin hyvin epävarmoja tulevan sote-uudistuksen ja aloitettavien hyvinvointialueiden 

rahoittamisen takia. Arvio on, että taloussuunnittelukautena talous tulee olemaan kireä ja kaikki 

toimenpiteet talouden kurissapitoon on otettava käyttöön. Ylijäämäinen tulos on tärkeä, jotta 

kuntakonsernin taloutta saadaan pysymään hyvällä tasolla myös pitkällä tähtäimellä. 
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3.3 Tulos- ja rahoituslaskelmat  
 

 

TA+MUUTOS 

2021

Ero%

625 150 -4,1

680 300 -0,3

249 556 1,6

1 351 595 -16,2

2 906 601 -8,3

4 000 25,0

-4 055 987 6,3

-2 965 581 8,2

-1 090 406 1,0

-947 505 1,9

-142 901 -5,3

-13 799 545 0,2

-759 404 -9,8

-595 200 -7,9

-811 005 16,3

-20 021 141 1,4

-17 110 540 3,1

9 098 000 3,9

7 930 000 5,2

0

858 300 -8,4

-50 000 -40,0

-4 500 33,3

803 800 -6,7

721 260 22,4

-569 000 0,2

0

-569 000 0,2

2 998 950 -100,0

2 998 950 -100,0

3 151 210 -87,5

0

3 151 210 -87,5

KUNTA YHTEENSÄ TP 2020 TA 2022

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022

LAPINJÄRVI

MYYNTITUOTOT 715 013 666 739

TOIMINTATUOTOT

MAKSUTUOTOT 738 695 678 205

TUET JA AVUSTUKSET 283 716 253 789

MUUT TOIMINTATUOTOT 1 094 561 1 131 966

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 831 985 2 730 699

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 5 669 5 000

HENKILÖSTÖKULUT -4 421 916 -4 300 420

PALKAT JA PALKKIOT -3 328 907 -3 201 111

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSIVUKULUT -1 093 009 -1 099 309

ELÄKEKULUT -954 405 -964 364

MUUT HENKILÖSIVUKULUT -138 603 -134 945

PALVELUJEN OSTOT -11 796 131 -13 829 805

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -849 605 -685 040

AVUSTUKSET -546 125 -548 200

MUUT TOIMINTAKULUT -657 491 -942 830

TOIMINTAKATE -15 433 614 -17 570 596

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -18 271 267 -20 306 295

VEROTULOT 8 781 937 9 455 000

VALTIONOSUUDET 8 679 108 8 340 000

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSTUOTOT 974 669 786 000

KORKOTUOTOT 2 990 0

MUUT RAHOITUSKULUT -4 822 -6 000

KORKOKULUT -30 357 -30 000

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 942 480 750 000

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

VUOSIKATE 2 969 912 974 404

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -600 454 -570 000

ARVONALENTUMISET -111 649 0

SATUNNAISET ERÄT

SATUNNAISET TUOTOT 0 0

POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ -712 102 -570 000

SATUNNAISET ERÄT 0 0

VARAUSTEN MUUTOS -1 000 000 0

TILIKAUDEN TULOS 2 257 810 404 404

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 257 810 404 404
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TP 2020 TA+MUUTOS 

2021

TA 2022 TS 2023 TS 2024

2 969 912 796 300 974 404 1 012 680 827 638

0 2 998 950 0 0 0

-27 338 -3 298 950 -30 000 -30 000 -30 000

2 942 574 496 300 944 404 982 680 797 638

-610 360 -981 000 -741 000 -1 063 000 -1 505 000

13 355 20 000 0 0 0

249 806 3 298 950 30 000 30 000 30 000

-347 199 2 337 950 -711 000 -1 033 000 -1 475 000

2 595 375 2 834 250 233 404 -50 320 -677 362

0 0 0 0 1 000 000

-402 054 -402 000 -1 039 000 -215 000 -265 000

-402 054 -402 000 -1 039 000 -215 000 735 000

-12 636 0 0 0 0

-197 672 0 0 0 0

-305 872 0 0 0 0

-516 180 0 0 0 0

-918 234 -402 000 -1 039 000 -215 000 735 000

1 677 140 2 432 250 -805 596 -265 320 57 638

LAPINJÄRVI

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2022

Ero%

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE 22,4

SATUNNAISET ERÄT -100,0

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -99,1

90,3

INVESTOINTIEN  RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT -24,5

RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN -100,0

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT -99,1

-130,4

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -91,8

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

LAINAKANNAN MUUTOKSET 158,5

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS 158,5

158,5

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET

SAAMISTEN MUUTOS

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 158,5

RAHAVAROJEN MUUTOS -133,1
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TULOSLASKELMA KOKO SUUNNITTELUKAUDELLE 2022-2024           

€/ulkoiset erät 

TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

    +muutos       

TULOVEROPROSENTTI 21,00 % 21,50 % 21,50 % 9,11 % 9,11 % 

            

TOIMINTATOTOT 2 831 985 2 906 601 2 730 699 2 152 006 2 092 726 

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 5 669 4 000 5 000 5 000 5 000 

TOIMINTAKULUT -18 271 267 -20 021 141 -20 306 295 -9 252 326 -9 198 088 

sis. SOPEUTUMINEN     110 000 100 000   

TOIMINTAKATE -15 433 614 -17 110 540 -17 570 596 -7 095 320 -7 100 362 

            

VEROTULOT 8 781 937 9 098 000 9 455 000 5 000 000 5 000 000 

VALTIONOSUUDET 8 679 108 7 930 000 8 340 000 2 438 000 2 268 000 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 942 480 803 800 750 000 670 000 660 000 

            

VUOSIKATE 2 969 912 721 260 974 404 1 012 680 827 638 

            

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -712 102 -569 000 -570 000 -590 000 -600 000 

            

SATUNNAISET ERÄT    2 998 950       

            

TILIKAUDEN TULOS 2 257 810 3 151 210 404 404 422 680 227 638 

VARAUSTEN LISÄYS- TAI VÄHENNYS+ -1 000 000         

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 257 810 3 151 210 404 404 422 680 227 638 
 

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

    +muutos       

Toimintatuotot/toimintakulut % 15,5 14,5 13 23 23 

Vuosikate/Poistot % 417,1 127 171 172 138 

Vuosikate €/asukas (ei sis. harkinnanvarainen rahoitus) 1133 278 379 398 328 

Kunnan kertynyt ylijäämä taseessa 
1 664 688 4 815 898 5 220 302 5 642 982 5 870 620 

Kuntakonsernin kertynyt yli- tai alijäämä taseessa 
-1 124 222 1 896 988 2 307 274 2 735 836 2 969 356 

Kuntakonsernin yli-/alijäämä, €/asukas 
-429 731 898 1 075 1 175 

Tytäryhtiöiden tulokset yhteensä 2 577 7 485 5 882 5 882 5 882 

Asukasmäärä (Tilastokeskus, väestöennuste v.2020-2024) 2 621 2 594 2 568 2 546 2 527 

TULOVEROPROSENTTI, Lapinjärvi 21,00 % 21,50 % 21,50 % 21,50 % 21,50 % 

Kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 
19,97 % 20,02 %       

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP 2020 
TA 

2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

    +muutos       

Lainanhoitokate, kunta 
6,9 1,7 2,3 2,3 1,9 

Laskennallinen lainanhoitokate, kuntakonserni, arvio 2020-2023 
1,4 0,6 0,8 0,8 0,9 

Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % 76,4         

Lainat €/asukas, kunta 2 882 2 773 2 250 2 170 2 497 

Lainat €/asukas, kuntakonserni, *=arvio 6 978 n. 6 840 * n. 6 016* n. 5 798* n. 6 120* 

            

Uusimaa lainat €/as. kuntataso v.2020 Tilastokeskus  3 044         

Koko maa lainat €/as. kuntataso v.2020 Tilastokeskus  3 448         

Uusimaa lainat €/as. konserni v.2020 Tilastokeskus 8 919         

Koko maa lainat €/as. konserni v.2020 Tilastokeskus  7 457         



21  

Sitovuustaulukko 
 

 

VUODEN 2022 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO   

ULKOISET ERÄT SITOVUUS* MÄÄRÄRAHAT TULOARVIOT 

        

KÄYTTÖTALOUSOSA       

Konsernihallinto ja Keskushallinto N -1 708 373 202 079 

Perusturvapalvelut N -11 141 767 586 305 

Sivistyspalvelut N -4 485 674 337 404 

Tekniset palvelut N -2 970 481 1 609 911 

        

TULOSLAKSELMAOSA       

Verotulot N   9 455 000 

Valtionosuudet N   8 340 000 

Rahoitustuotot ja -menot N -36 000 786 000 

Satunnaiset erät N     

        

INVESTOINTIOSA       

Kohdekohtainen, yli 10 000 eur B -741 000   

        

RAHOITUSOSA       

Antolainauksen muutokset       

     Antolainasaamisten lisäykset B     

     Antolainasaamisten vähennykset B     

Lainakannan muutokset       

     Pitkäaikaisten lainojen lisäys B     

     Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -1 039 000   

     Lyhytaikaisten lainojen muutos N     

Oman pääoman muutokset B     

Vaikutus maksuvalmiuteen    805 596 

TALOUSARVIO YHTEENSÄ   -22 122 295 22 122 295 

* N = Sitova nettomääräraha/-tuloarvio kunnanvaltuustoon nähden     

    B = Sitova bruttomääräraha/-tuloarvio kunnanvaltuustoon nähden       
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3.5 Määrärahataulukko 
 

TOIMIALOJEN YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOISTA JA TULOARVIOSTA   

    Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Talousarvio 2022 

         

KONSERNIHALLINTO       

  Tulot 320 780 468 431 202 079 

  Menot -1 744 630 -1 722 833 -1 708 373 

  Toimintakate -1 423 850 -1 254 402 -1 506 294 

         

  Sisäiset tulot 420 576 444 531 467 684 

  Sisäiset menot -92 355 -91 112 -102 433 

  Poistot ja arvonalentumiset -21 963 -26 000 -12 690 

         

PERUSTURVAPALVELUT       

  Tulot 688 383 580 500 586 305 

  Menot -9 925 647 -11 032 117 -11 141 767 

  Toimintakate -9 237 264 -10 451 617 -10 555 462 

         

  Sisäiset tulot 48 093 34 786 54 458 

  Sisäiset menot -346 133 -165 543 -163 153 

  Poistot ja arvonalentumiset -27 471 -2 350 0 

         

SIVISTYSPALVELUT       

  Tulot 261 795 315 045 337 404 

  Menot -3 937 777 -4 433 572 -4 485 674 

  Toimintakate -3 675 983 -4 118 527 -4 148 270 

         

  Sisäiset tulot 78 424 37 151 78 251 

  Sisäiset menot -932 687 -1 103 111 -1 171 906 

  Poistot ja arvonalentumiset -353 130 -217 350 -220 760 

         

TEKNISET PALVELUT       

  Tulot 1 561 027 1 542 625 1 604 911 

  Valmistus omaan käyttöön 5 669 4 000 5 000 

  Menot -2 663 213 -2 832 618 -2 970 481 

  Toimintakate -1 096 518 -1 285 993 -1 360 570 

         

  Sisäiset tulot 1 082 659 1 133 218 1 107 695 

  Sisäiset menot -258 578 -289 920 -270 596 

  Poistot ja arvonalentumiset -309 538 -323 300 -336 550 

         

YHTEENSÄ       

  Tulot 2 831 984 2 906 601 2 730 699 

  Valmistus omaan käyttöön 5 669 4 000 5 000 

  Menot -18 271 267 -20 021 141 -20 306 295 

  Toimintakate -15 433 614 -17 110 540 -17 570 596 

         

  Sisäiset tulot 1 629 752 1 649 686 1 708 088 

  Sisäiset menot -1 629 752 -1 649 686 -1 708 088 

  Poistot ja arvonalentumiset -712 102 -569 000 -570 000 

          

=valtuustoon nähden sitovat erät       
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3.6 Kunnan organisaatio 
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3.7 Lapinjärven kuntakonserni 
 

 

LAPINJÄRVEN KUNTAKONSERNI 

 

 

 

  

TYTÄRYHTIÖT 

 

 

KIINTEISTÖ OY LABYRINTTI 

100 % 

 

KIINTEISTÖ OY LAPINJÄRVEN 

LILLIPUTTI 

100 % 

 

KIINTEISTÖ OY PORLAMMIN 

TAITOTALO 

100 % 

 

LAPINJÄRVEN LÄMPÖ OY 

100 % 

 

LAPINJÄRVEN KUNTA 

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN 

YHDISTELTÄVÄT 

KUNTAYHTYMÄT 

 

ETEVA KUNTAYHTYMÄ 

0,97 % 

 

HELSINGIN JA UUDENMAAN 

SAIRAANHOITOPIIRI 

0,22 % 

 

KÅRKULLA SAMKOMMUN 

0,11 % 

 

UUDENMAAN LIITTO 

0,19 % 
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4. KÄYTTÖTALOUS  
 

4.1 KONSERNIHALLINTO   

KONSERNIHALLINTO    
 
Tilivelvollinen viranhaltija: 

Kunnanjohtaja (konsernihallinto), hallintojohtaja (keskushallinto) 
 
Tehtäväalueet ja tulosalueet  
 Konsernihallinto (elinkeinopalvelut, maaseutupalvelut, rakennus- ja 

ympäristöpalvelut) 
 Keskushallinto (keskushallintopalvelut, taloushallinto, tietohallintopalvelut, 

henkilöstöhallinto)  
  
Toiminta-ajatus:  Konsernihallinnon tulosalueelle kuuluu konsernijohtaminen, omistajaohjaus ja 

sisäinen valvonta. Konsernihallintoon kuuluvat ylimmän johdon lisäksi 
elinkeinotoimi sisältäen markkinoinnin sekä Loviisalta ostettavat maaseutu-, 
rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalvelut.  
Keskushallinnon tulosalueen toiminta-ajatus on tuottaa hyvin valmisteltuja 
päätösehdotuksia luottamushenkilöorganisaatiolle. Konsernihallinnon 
tehtävänä on johtaa sekä kehittää kunnan organisaatiota ja konsernia sekä 
palvella ulkoisia (luottamushenkilöt, kuntalaiset sekä muut yhteistyökumppanit) 
että sisäisiä (kunnan muu organisaatio) asiakkaita ystävällisesti, ihmislähtöisesti, 
tehokkaasti ja taloudellisesti.  
Myös vaalien järjestäminen ja tarkastustoimi kuuluvat keskushallinnon 
tulosalueelle.   

 
 
Toimialan talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla 
 

Konsernihallinto TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

 

Tuotot 320 780 468 431 202 079 183 900 104 939  

Kulut -1 744 630 -1 722 833 -1 708 373 -1 716 915 -1 624 999  

Toimintakate -1 423 850 -1 254 402 -1 506 294 -1 533 015 -1 520 061  

 
 
Toimialan yleiskatsaus sekä toimintaympäristö ja sen muutokset  
 
Uusi kunnanjohtaja aloittaa työt vuoden 2022 alussa. 
Aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022.   
Sosiaali- ja terveystoimen uudistus etenee ja tulee voimaan 2023, jolloin Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 
aloittaa toimintansa ja kunnan järjestämisvastuulla olleet sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Samalla 
myös pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Konsernihallinnosta osallistutaan tämän 
ison muutoksen valmisteluun ITUA-hankkeiden ja muun valmistelun kautta.  
Vuonna 2024 TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle.   
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Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset 
 
Jatketaan edelleen talouden tasapainotusryhmän loppuraportin toimenpiteitä ja linjauksia.  
- lisätään sähköisiä kokouksia normaaliaikanakin 
- vahvistetaan kunnan veropohjaa panostamalla tonttimyyntiin 
- noudatetaan kestävää metsänhoitosuunnitelmaa, josta pieniä tuottoja saatavissa  
- jatketaan turhista kiinteistöistä luopumista 
- lisämaan myynti aktivoitava nykyisten tonttien reuna-alueilla.  
 
 
Strategian toteutuminen  
 
Toimialalla jatketaan edelleen ihmislähtöisen kunnan toimintamallin kehittämistä ja viemistä toimintaan. 
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin edistäminen kuuluu myös konsernihallinnolle ja lasten äänen 
kuulumiseen myös hallinnossa tulee edelleen panostaa. Monikulttuurisuuden huomioiminen sekä 
englanninkielisen ottaminen palveluvalikkoon, tarvelähtöisen palveluasenteen sekä verkostomaisen 
toiminnan edelleen kehittäminen ovat tärkeitä painopisteitä. Strategiaan liittyvät painopistealueet on nostettu 
tuloskortin tavoitteiksi. Ihmislähtöisten ohjausryhmien toimintaa sekä hyvää yhteistyötä yritysten kanssa 
jatketaan edelleen.  
 
 
Toiminta ja määrärahat tulosalueittain  
 
Elinkeinotoiminta 
Elinkeinotoiminnan tärkeimmät tehtävät on palvella kunnassa toimivia yrityksiä mahdollisimman 
joustavasti ja kattavasti. Kunta on tukena yrittäjien arjessa myös huolehtimalla hyvin kunnan 
peruspalveluista. Vuonna 2022 jatketaan panostuksia yritystonttien myyntiin etenkin biokiertotalouden 
toimialalla. Lyckan-hankkeeseen osallistutaan kunnan elinkeinotoiminnan osalta tavoitteena edelleen 
kehittää elinkeinotoimea yrityksiä paremmin palvelevaksi.  
Uusien yritysten paikkakunnalle saamiseen panostetaan ja pyritään saamaan edelleen nykyisiä yrityksiä 
kasvattamaan toimintaa. Alkavien yrittäjien neuvonta ostetaan kehitysyhtiö Posintrasta. Talousarvioon on 
varattu määräraha elinkeinosihteeri toimen laajentamiseksi kokoaikaiseksi elinkeino- ja viestintäsihteeriksi. 
Kunnan sisäinen viestintä sekä tiedottaminen kunnasta ulospäin vaativat panostusta ja sopii hyvin yhteen 
elinkeinotoimen työtehtävien kanssa. Ilman tätä panostusta, eivät strategiaan asetetut tavoitteet viestinnästä 
ja tiedottamisesta voi toteutua.  
Elinkeinotoimessa on varauduttu Matkaparkin toiminnan jatkamiseen kesän 2021 kokeilun mukaisesti. 
Matkaparkki sai myönteistä panostusta fasiliteeteista ja paikasta sekä toimi hyvin yhdessä Taitopaikan 
toiminnan kanssa. Yrityksien kanssa yhdessä ideoitua kyläpuoti-toimintamallia kokeiltiin vuonna 2021. 
Kyläpuoti antoi hyvän mahdollisuuden tarjota lapinjärveläisiä tuotteita paikallisille sekä matkailijoille. 
Toimintaa jatketaan vuonna 2022. Doerz-alustan käyttöä jatketaan edelleen ja syvennetään sen käyttöä 
esim. Lyckan-hankkeessa olevien yritysten kanssa. 
  
Koronapandemia on estänyt live-tapahtumien järjestämistä jo parina kesänä. Lapinjärvellä on tarkoitus ensi 
kesänä järjestää Kaartin jääkärirykmentin sotilasvalatilaisuus ja tuohon elokuun viikonloppuun on tarkoitus 
keskittää myös Lapinjärven Puistofestarit, jotka järjestetään yhdessä paikallisten yritysten ja yhdistysten 
kanssa. Sotilasvalatilaisuus tuo Lapinjärvelle noin 3000 vierailijaa. Valatilaisuutta on siirretty jo kahtena 
vuonna johtuen koronasta, mikäli valatilaisuus siirtyy edelleen, järjestetään kuitenkin pienempi tilaisuus 
puistossa. Pyritään järjestämään entisiä sivareita kuntaan houkutteleva tapahtuma Siviilipalveluskeskuksen 
kanssa yhdessä.  TE-palveluiden kanssa on ideoitu poikkeuksellisesti virtuaalista Näköalapaikkamessut-
tapahtumaa alkuvuoteen. Talousarvioon on varattu määräraha 3-4 kuukauden harjoittelijan palkkaamiseen 
tapahtumien järjestämiseen ja markkinointiin kesällä.  
Husulanmäen markkinointi on otettava tärkeäksi markkinoinnin painopistealueeksi, jotta alueelle saadaan 
tulevat rakentajat. Alueen markkinoinnin kytkeminen tuleviin Loviisan Asuntomessuihin on yksi 
mahdollisuus. Husulanmäen markkinointiin on tehty 14 500 euron varaus. Husulanmäen toimintamalli on 
vasta vuoden 2021 lopussa valmis. Alueelle tulee perustaa valtuuston hyväksymän mallin mukaisesti 
kiinteistöyhtiö ja projektoida alueen myynti. Aikaisemman myynnin esteenä on ollut puuttuva 
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toimintamalli, joka nyt on tehty Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hankkeessa valmiiksi. Myynnin 
edellytykset ovat nyt siis olemassa. Myyntiä ja projektin hallinnointia varten tarvitaan resurssia. Myös 
jatkohanke voisi joltain osin olla mahdollisuus liittyen esim. alueen mallin pilotointiin. Ideana on ollut esim. 
ryhmärakennuttamiskummitoiminta.  
 
Viime kesän tapaan on toiveissa saada hallintoon myös some-kesätyöntekijöitä viestimään etenkin nuorille 
kunnasta. Markkinoinnissa on pieni varaus myös mm. kotisivujen käyttö- ja uusimiskustannuksiin, 
mahdollisiin lehti-ilmoituksiin ja kuulutuksiin sekä muihin tiedotuskustannuksiin.  
 
Asumisen osalta jatketaan edelleen uusien vuokra-asuntojen rakentamismahdollisuuksien selvittämistä 
pohjautuen markkinatutkimukseen ja tehdään linjauksia yhdessä Koy Labyrintin kanssa. Kymenlaakson 
Sähkön osakemyynnistä saadun myyntitulon osalta tutkitaan mahdollisuus lainoittaa uusien vuokra-
asuntojen rakentamista.  
 
Elinkeinotoimeen on varattu yht. 86 063 euroa.  
 
 
Pienet avustukset hyviin ideoihin, hyvinvointiin ja terveydenedistämiseen 
 
Vuodesta 2017 käytössä olleet matalan kynnyksen avustukset ovat todettu hyväksi keinoksi mahdollistaa 
yhteisön toimintaa. Kunta myöntää maksimissaan 300 euroa/hakemus hyvien ideoiden rahoitukseen. 
Avustuksen voi saada yksityinen henkilö, yhdistys tai yritys hyvään ideaan, joka tuottaa yhteistä hyvää 
Lapinjärvellä, on kaikille avointa ja maksutonta toimintaa. Avustushakemuksiin on helppo lomake ja 
hakemukset käsitellään viikoittain johtoryhmässä.  
 
Hyvät kylät -avustusta on ollut mahdollisuus hakea joukkorahoituksena mesenaatti.me alustan kautta. Malli 
ei ole ollut suosittu, joten ajatuksena on lakkauttaa kyseinen avustus ja markkinoida sen sijaan Hyvä idea -
rahan hakemista kylille. 
 
Kunta myös sponsoroi kuntalaisia markkinointitarkoituksessa. Sponsoroitavat voivat olla esim. kulttuurin 
tai liikunnan saralta ja tuovat omalla toiminnallaan kuntaa myönteisesti esille. Myöntämisessä noudatetaan 
kunnanhallituksen asettamia myöntämisperusteita.  
 
Yhteensä avustuksiin ja sponsorointiin on vuodelle 2022 varattu 7 200 euroa.   
 
Työllistäminen  
 
Kesätyöllistäminen  
 
Talousarvio on laadittu siten, että siihen on varattu määräraha kaikkien vuonna 2006 syntyneiden 
palkkaamiseen ajatuksena, että kunta tarjoaa kesätyön kaikille yhden ikäluokan nuorille (4 viikkoa /900 
euroa). Kesätyöllistämisen on varattu 28 833.  
 
Lisäksi edelleen maksetaan lisäksi kesätyöpaikkatukea yrityksille, jotka palkkaavat nuoria kesätöihin. 
Kesätyöpaikkatuen määrää on nostettu 170 eurosta 200 euroon per kesätyöntekijä. Hakijoita on vuosittain 
alle kymmenen. 
 
Palkkatuki-työllistäminen 
 
Palkkatuki-työllistäminen on merkittävä tuki kunnan peruspalveluiden tuottamiselle. Pitkäaikaistyöttömiä 
työllistämällä voidaan paikata pieniä henkilöstöresursseja ja saada kuntaan lisäosaamista. Samalla voidaan 
tarjota työtä pitkäaikaistyöttömille ja auttaa heitä jatkotyöllistymään. Samalla voidaan vähentää 
työmarkkinatuen kustannuksia. Palkkatukea on varattu 24 kuukaudelle koko kunnan tasolla.  
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Taitopaikka-toiminta   
 
Talousarvioon on varattu Taitopaikka-toimintaan määräraha, joka koostuu pääasiallisesti Taitotalon 
vuokrasta ja henkilöstöstä. Budjettiin on varattu aikaisempien vuosien tapaan palkkarahat 100% isännälle ja 
50 % luotsille. Työelämävalmennuksen kautta on saatu hillittyä työmarkkinatukikustannuksia sekä 
parannettua kunnan työllisyyttä. Palvelua myydään myös muille kunnille. Taitopaikka-toimintaa on 
pyöritetty määräaikaisena ja myös työntekijöiden työsuhteet ovat määräaikaisia. Toiminta on kuitenkin 
vakiintunut kunnassa eikä määräaikaisuudelle ole enää perusteita. Toiminta ja työsuhteet on syytä 
vakinaistaa. Vakinaistamista puoltaa myös se, että vuoden 2024 aikana työllisyyspalvelut ovat siirtymässä 
valtiolta kunnille/kuntien yhteistoiminta-alueille. On tärkeää, että Lapinjärvellä vakinaistetaan oma toiminta 
ennen muutosta, jotta voidaan varmistaa palveluiden saatavuus omassa kunnassa.  
 
Työmarkkinatuen kuntaosuus 
 
Kunnat rahoittavat osan työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta. Kunta maksaa 
työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä. Työmarkkinatukeen 
on talousarviossa varattu 232 000 euroa.  
 
Työllistämistä tukevat palvelut kustannukset 2022:  399 820 € 
 
 
Rakennus- ja ympäristöpalvelut  
 
Rakennusvalvonta auttaa ja neuvoo asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakennuslupa-
asioissa sekä valvoo, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksessa asetetut vaatimukset. Toimintaa on kehitetty ihmislähtöisemmäksi siten, että 
rakennustarkastaja on tavattavissa sovitusti myös Lapinjärvellä.  
 
Ympäristönsuojeluyksikköä ohjaa lainsäädäntö ja kunnan omat ympäristönsuojelumääräykset. 
Tavoitteena on tarjota kuntalaisille viihtyisä, turvallinen, terveellinen ja toimiva elinympäristö, joka samalla 
edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ympäristönsuojeluyksikkö toimii kunnan 
ympäristösuojeluviranomaisena.  
 
Loviisan kaupunki ja Lapinjärven kunta ovat sopineet yhteisestä rakennusvalvonnasta ja 
ympäristösuojelusta 1.1.2013 alkaen. Yhteistyöhön kuuluu kaikki rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun 
viranomaistehtävät. Päätöksenteko tapahtuu Loviisan kaupungin alaisena toimivassa rakennus- ja 
ympäristölautakunnassa, jossa Lapinjärvellä on kaksi (2) edustajaa. 
 
Rakennus- ja ympäristöpalvelujen kustannukset 2022: 65 000€ 
 
Maaseutuhallinto  
 
Lapinjärven ja koko Itä-Uudenmaan maaseutupalvelut on vuoden 2013 alusta lakisääteisesti hoitanut 
yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Loviisan kaupunki. Maaseututoimi palvelee kaikissa 
maataloushallintoon ja tukijärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Etelä-Suomessa muodostetaan 1.1.2022 
alkaen Etelä-Suomen lomituspalvelujen paikallisyksikkö, johon yhdistyvät Hämeenlinna, Kouvola ja 
Loviisa. Vastuukuntana toimii Sysmä. 
 
Maaseutuhallinnon kustannukset 2022:   45 000 € 
 
Keskushallintopalvelut  
 
Kunta on ostanut vuodesta 2013 alkaen taloushallinnon palvelut Sarastia Oy:ltä. Kesäkuusta 2019 alkaen 
Sarastia Oy on tuottanut kunnalle myös palkkahallintapalvelut. Vaikka yhteistyö Sarastia Oy:n kanssa on 
sujunut hyvin, toiminta vaatii edelleen kunnalta aktiivista seurantaa ja välillä reklamointiakin. Kaikki 
muutokset vaativat yleensä isoja taloudellisia panostuksia pieneltä kunnalta. 
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Taloushallinnossa on tarkoitus päivittää arkistointia sähköiseksi vuoden 2022 aikana, osana Sarastia Oyn 
taloushallintopalvelua. Vuonna 2021 voimaan tullut taloustietolaki kuntien taloustietojen raportoinnista 
tulee vuoden 2022 aikana kaikilta osin käytäntöön. Uuden lain tavoite on parantaa tiedon laatua ja vähentää 
virheitä, tehostaa talousprosessia, poistaa manuaalista työtä ja saada taloustietoja reaaliaikaisesti. Lapinjärvi 
on mukana Sarastia Oy:n talousraportointi-projektissa, joka valmistuu vuoden 2022 aikana. Projekti 
mahdollistaa kaikkien taloustietojen lainmukaista raportointia suoraan Valtiokonttorille.  
 
Hallintokuntien päätelaitteiden vaihtoprosessit Hanselin 3StepIt-leasingrahoituksella hankittujen laitteiden 
osalta toteutetaan sopimusten mukaisesti. 
ICT-palveluiden ja sovellusten säännölliset kilpailutukset suoritetaan soveltuvin aikajanoin. 
 
Digitalisaation ja osallisuuden edistämisen Open Agenda -hankkeella, pyritään aikaansaamaan kuntalaisille 
heidän tarpeidensa mukaisia digitaalisia palveluita. 
 
Kaikilla kunnan ICT-palveluiden osa-alueilla huolehditaan siitä, että ylläpito- ja kehityskustannukset ovat 
hallittuja ja ne kohdennetaan oikein ja läpinäkyvästi. 
 
Henkilöstöhallinto, työhyvinvointi ja henkilöstön kehittäminen  
 
Uudessa kuntastrategiassa on nostettu voimakkaasti esille henkilöstön hyvinvointi, joka vaatii erityisiä 
panostuksia johtamiseen ja arvostavan ilmapiirin rakentamiseen. Konsernihallintoon on varattu määrärahaa 
koko kunnan henkilöstön yhteisiin koulutuksiin liittyen mm. johtamiseen ja esihenkilötyöskentelyyn sekä 
ihmislähtöisen työskentelyn kehittämiseen. Muut koulutusmäärärahat on jaettu talousarviossa toimialoille, 
jotta toimialat voivat itse päättää heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivat koulutukset. Lisäksi pyritään 
järjestämään muita pienellä rahalla toteutettavia yhteisiä tapahtumia yhteishengen luomiseksi. 
Kunnanjohtajan teamsin kautta pitämät kuukausittaiset teams-kokoukset ovat olleet suosittuja. Sisäistä 
tiedotusta on syytä kehittää, jotta koko henkilöstöllä on tieto mm. kunnan taloustilanteesta ja kunnassa 
meneillään olevista asioista.  
 
Etätyön osuus on kasvanut korona-aikana ja on huomattu, että joidenkin tehtävien suorittaminen on jopa 
tuotteliaampaa kotona ja etätyöllä on myös suuri merkitys työhyvinvoinnin kannalta. Lapinjärven kunnassa 
on voimassa olevat etätyöohjeet ja etätyösopimuspohjat. Etätyötä tullaan jatkossakin hyödyntämään 
Lapinjärven kunnassa niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.  
 
Sairauspoissaolojen osalta otetaan yhdessä työterveyshuollon kanssa käyttöön korvaavan työn malli.  
 
Lapinjärven kunnassa on kehitetty palkittu ihku-agenttien koulutusmalli, jossa osallistaminen viedään 
suoraan käytännön tasolle asiakas-yhdyspintaan. Malli toimii samalla muutosvalmennuksena henkilöstölle, 
jota tarvitaan jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa esim. työn joustavuuden vaatimusten kasvaessa. Koulutusta 
jatketaan kunnassa vuonna 2022. 
 
Kunnassa on laadittu TVA-järjestelmät kunnassa olevien työehtosopimusten osalta (KVTES, TS, OVTES). 
Seuraavana vuorossa on henkilökohtaisen suorituksen arvioinnin järjestelmän laadinta, joka on tarkoitus 
tehdä yhteistyötoimikunnassa vuonna 2022.  
 
Henkilöstölle jaetaan digitaalista virikerahaa 75 euron arvosta. Liikuntaa ja kulttuuria tukemalla 
kannustetaan henkilöstöä harrastamaan monipuolisesti. Kun työntekijä saa itse valita, mitä ja missä hän 
harrastaa, motivaatio omasta kunnosta huolehtimiseen kasvaa.  
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Hankkeet ja projektit 
 

Hankkeen nimi ja 
hankeaika 

Hankkeen tarkoitus ja 
hankkeen tärkeimmät 
toimenpiteet 

Kokonaisbudjetti 
koko hankeajalla 

Kunnan 
omarahoitusosuus 
koko hankeajalla 
(eriteltynä € ja 
työajansiirrot) 

Kytkeytyminen kunnan 
strategiaan 

Open Agenda 
1.1.2021-31.10.2022 

Open Agenda -hanke VM:n 
rahoittama ympäri Suomen 
levittäytyvä verkostomainen 
hanke, jonka päätavoite on 
saada uudenlainen 
kuntalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismalli käyttöön. 
Tuotetaan kokeiluja 
osallistuvissa kunnissa, jotka 
kohdistuvat kuntalaisten 
kussakin kunnassa itse 
valitsemiin haasteisiin. 
Tavoitteena on luoda näistä 
”haasteista” avointa dataa 
hyödyntäviä uusia 
osallistumismalleja. 
Omarahoitusosuus työajan 
siirtoina.  

524 365 (koko 
hankekokonaisuus) 

17 383,75 
työajansiirtoina 
100% 

Hanke tukee mm. 
seuraavia strategian 
tavoitteita:  
- Katsomme avoimin 
silmin tulevaisuuteen ja 
kehitämme kuntaamme 
etukenossa. 
- Ihmisten tarpeet ja 
toiveet ohjaavat 
toimintaamme. 
- Toimimme vahvasti 
verkostoissa ja 
kehitämme rohkeasti 
ratkaisuja 
kuntalaistemme parhaaksi 
yhdessä 
oppilaitosten, yritysten ja 
muiden 
toimijoiden kanssa. 
- Hyödynnämme 
digitalisaatiota ja 
teknologiaa kunnan 
toiminnan 
sujuvoittamiseksi 
-  

Lyckan - 
Maaseudun 
innovaatio- ja 
inspiraatiotoiminnan 
tulevaisuushub 
1.9.2021-31.8.2023 

EAKR-rahoitteinen hanke, 
jossa kehitetään maaseudun 
innovaatio- ja 
inspiraatiotoiminnan 
tulevaisuus-hub Lyckanin 
toimintamalli, joka 
pilotoidaan Lapinjärvellä. 
Lyckan yhdistää 
tulevaisuusajattelun ja 
ennakoinnin, 
ihmislähtöisyyden, 
yritystoiminnan ja 
elinkeinoelämän 
kehittämisen. Lyckanin 
toimialana ovat erityisesti 
matkailu, biokiertotalous ja 
luovat alat. Hankkeessa 
perustetaan Lapinjärvelle 
taiteilijaresidenssi, annetaan 
koulutusta yrityksille 
matkailualalla, pilotoidaan 
uudenlainen 
matkailutoimintamalli, 
kehitetään vertikaaliviljelyn 
keskus ja jatkokehitetään 
Lapinjärven yritysten 
sivuvirroista tuotteita ja 
palveluita. Malli on uusi ja 
tarkoituksena on levittää 
konseptia Lapinjärveltä 
muualle Suomeen 
myöhemmin.  

688 286 € 71 813 € Hanke tukee mm. 
seuraavia strategian 
tavoitteita: 
- Kehitämme 
biokiertotalouden 
ekosysteemiä yhdessä 
yritysten kanssa. 
- Tuemme kaikkien eri 
alojen yrittäjien 
verkostoitumista ja 
ideoiden jakamista. 
- Tarjoamme 
mahdollisuuksia 
matkailuun ja sen 
kehittämiseen. 
- Hyödynnämme 
ulkopuolisia rahoituksia 
kunnan talouden 
kohentamisessa ja 
kunnan kehittämisessä. 
- Järjestöt ja aktiiviset 
ihmiset ovat tärkeitä 
kumppaneitamme. 
- Toimimme vahvasti 
verkostoissa ja 
kehitämme rohkeasti 
ratkaisuja 
kuntalaistemme parhaaksi 
yhdessä 
oppilaitosten, yritysten ja 
muiden 
toimijoiden kanssa. 
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Biokaasusta elinvoimaa -hanke ja Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hanke päättyivät 
31.12.2021.  
 
 
Tärkeimpiä toiminnan tilastotietoja ja ennusteita 

 

 TP2019 TP2020  Ennuste 2021  Tavoite 2022 

Väkiluku  2606 2621  2620 2635 

Myydyt tontit  1 3 5 5 

Yritysten nettomäärä 302 310 330 335 

Lapinjärvi esillä 
painetussa mediassa 

2033 1016 1500 1700 

Lapinjärvi esillä 
sosiaalisessa 
mediassa 

4679 2079 2200 2500 

Työttömyysaste, % 8,4  14,7 13,0  alle 9 

     
 
 
Henkilöstösuunnitelma 2022 -2024 
 
Vakituinen henkilöstö  
 

 TA 2022 TA 2023 TS 2023 TS 2024 

Konsernihallinto 1 1 1 1 

Elinkeino ja 
markkinointi  

1 1 1 1 

Hallintopalvelut  1,5 1,5 1,5 1,5 

Toimistopalvelut  5,7 5,7 5,7 5,7 

Työllistymistä 
tukevat palvelut  

1,5 1,5 1,5  1,5  

Toimiala 
yhteensä 

10,7 10,7 10,7 10,7 

     
 
 
Hanke- ja projektihenkilöstö sekä muut määräaikaiset ja harjoittelijat 
 

 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Elinkeinotoimi ja 
markkinointi 

0,5 0,4 0,4 0,4 

Lyckan  1,8 1,8 0 

Resurssiviisaaksi 
ihmislähtöisin 
keinoin  

1,0 0 0 0 

Biokaasusta 
elinvoimaa 

0,5 0 0 0 

Toimiala 
yhteensä 

2 2,8 2,8 1 
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Yhteenveto suunnitelmista, uudet lisämäärärahaa vaativat ja määrärahaa pienentävät toimenpiteet 

ja vaikutukset määrärahoihin verrattuna vuoden 2021 budjettiin verrattuna, huom. vaikka olisi siis 

kehyksessä.  

 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Konsernihallinto/… vähennys/lisäys € vähennys/lisäys € vähennys/lisäys € 

Elinkeinosihteerin 

muutos elinkeino- ja 

viestintäsihteeriksi 

20 000 euroa 20 000 euroa 20 000 euroa 

Ostopalvelut  - 20 000 euroa - 20 000 euroa - 20 000 euroa 
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TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022, KONSERNIHALLINTO  

 

LAPINJÄRVI 
  

   

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022 
  

10 KONSERNIHALLINTO TP 2020 TA+MUUTOS 

2021 

TA 2022 Ero% 

 
TOIMINTATUOTOT 

  
  

 

  
MYYNTITUOTOT 26 616 16 550 27 050 63,4 

  
MAKSUTUOTOT 6 061 1 000 1 300 30,0 

  
TUET JA AVUSTUKSET 227 536 133 981 136 829 12,0 

  
MUUT TOIMINTATUOTOT 60 566 316 900 36 900 -88,4 

 
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 320 780 468 431 202 079 -55,7 

        
  

 

 
TOIMINTAKULUT 

  
  

 

  
HENKILÖSTÖKULUT -736 585 -793 386 -840 546 7,3 

   
PALKAT JA PALKKIOT -566 189 -606 542 -649 339 8,5 

   
HENKILÖSIVUKULUT -170 396 -186 844 -191 207 3,3 

    
ELÄKEKULUT -147 776 -159 097 -164 953 4,6 

    
MUUT HENKILÖSIVUKULUT -22 621 -27 746 -26 254 -4,2 

  
PALVELUJEN OSTOT -663 432 -596 341 -575 127 -2,4 

  
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -21 232 -16 050 -9 300 -42,1 

  
AVUSTUKSET -270 401 -267 200 -239 200 -10,5 

  
MUUT TOIMINTAKULUT -52 980 -49 857 -44 200 -11,3 

 
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 744 630 -1 722 833 -1 708 373 0,1 

        
  

 

 
TOIMINTAKATE -1 423 850 -1 254 402 -1 506 294 20,6 

        
  

 

 

              
SISÄISET ERÄT 

         

 
MYYNTITUOTOT 4 966 0 0 

  

 
MUUT TOIMINTATUOTOT 433 415 444 531 467 684 5,2 

 

 
PALVELUJEN OSTOT -44 726 -33 861 -38 370 13,3 

 

 
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 865 -2 250 -2 200 -2,2 

 

 
MUUT TOIMINTAKULUT -43 764 -55 001 -61 863 12,5 

 

              
POISTOT -21 963 -26 000 -12 690 -51,2 

 

 

  



34  

TULOSKORTTI, Konsernihallinto 2022–2024 

KRIITTINEN  
MENESTYSTEKIJÄ  

TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT /  
TOTEUTUMINEN 

Tietoja, taitoja ja sydämen sivistystä 
 

• Olemme Unicefin 
Lapsiystävällinen kunta. 
 

Osallistetaan lapset toiminnan 
suunnitteluun ja huomioidaan 
myös lapset palveluiden 
saavutettavuudessa. 

Tutustu kunnan töihin -päivä 
pidetään lapsille, jotta lapset 
pääsevät tutustumaan kunnan 
toimintaan ja työntekijöihin. 
Samalla voidaan kuulla lasten 
näkökulmia kunnan 
palveluihin. 

Päivä järjestetty. 

Koe ja elä etelän Lappi 
 

• Tarjoamme mahdollisuuksia 
matkailuun ja sen kehittämiseen. 
 

Matkailualan yritystoiminta ja 
matkailumahdollisuudet 
kasvavat ja kehittyvät 
Lapinjärvellä.  

Doerz-alustan 
hyödyntämiseen kannustetaan.  
Lyckan-hankkeessa luodaan 
edellytyksiä matkailun 
kehittämiselle kunnassa. 
Kyläpuoti tarjotaan alustana 
lapinjärveläisille yrityksille ja 
toimii matkailuinfona. 
Matkaparkki-toiminta 
kesäkaudella. 
Päivitetään VisitLapinjärvi-
esite jakoon yritysten kautta. 

Matkailuyritysten määrä lisääntyy 
1 /vuosi vuosina 2022–2024 
 
Kyläpuodin ja Matkaparkin 
asiakasmäärät/myynti kasvavat 
vuodesta 2021. 
 
 
 
 
Esite tehty ja jaettu. 

Elinvoimaa ja kasvunpaikkoja yrityksille 
 

• Kunta luo hyvän pohjan 
yritystoiminnalle, työpaikan 
saamiselle ja asumiselle. 
• Käytämme lähiruokaa, 
lähipalveluita ja oman kuntamme 
osaajia. 
• Kehitämme biokiertotalouden 
ekosysteemiä yhdessä yritysten 
kanssa. 
• Tuemme kaikkien eri alojen 
yrittäjien verkostoitumista ja 
ideoiden jakamista. 
 

Kunnassa on tehokkaat 
toimintamallit tavoittaa kunnan 
nykyiset ja potentiaaliset uudet 
yritykset 
 
 
 
Taitopaikka-toiminnan 
vakinaistaminen ja palvelun 
edelleen syventäminen 
yksilöllisesti palvelevaksi 
toimintamalliksi huomioiden 
myös osatyökykyiset ja 
kuntouttavan työtoiminnan 
asiakkaat.  

Kehitetään yhdessä yritysten 
kanssa toimivia malleja auttaa 
yrityksiä toimimaan kunnassa 
sekä aloittamaan 
yritystoiminta Lapinjärvellä. 
 
 
Panostetaan erityisesti 
Taitopaikan asiakkaisiin, joilla 
on suuria haasteita työllistyä 
sekä alle 30-vuotiaisiin nuoriin 
työttömiin siten, että 
kehitetään erityisesti näille 
ryhmille uusia työllistymisen 
malleja. 

Kunnassa toimivien yritysten 
määrä kasvanut (netto). 
 
Kunnan tulokset yritysten 
tyytyväisyyskyselyssä paranevat 
verrattuna vuoteen 2021. 
 
Työttömyysprosentti laskee 
vuodesta 2021 alle 9 % ja 
työmarkkinatuen kuntaosuudet 
pienenevät vuodesta 2021 väh. 
10 prosenttia. 
 
 

Tiedotamme ja toitotamme 
 

• Nostamme aktiivisesti esille 
myönteisiä asioita, joita 
Lapinjärvellä tapahtuu. 
• Viestintäkanavamme ovat 
ajantasaiset ja tiedotamme 
toiminnastamme avoimesti. 
• Lapinjärvellä jokaisella on oikeus 
tietää kunnassa valmisteltavista 
asioista ajoissa ja kuulla kivoja 
tarinoita kotikuntansa tapahtumista.  

Kunnan sisäinen ja ulkoinen 
viestintä ja tiedottaminen on 
aktiivista ja avointa. 

Tiedotamme henkilöstöä ja 
kuntalaisia säännöllisesti 
kunnan toiminnasta, 
ajankohtaisista asioista ja 
taloudesta. 

Henkilöstölle ja kuntalaisille 
säännölliset tiedotteet väh. 4 
krt/v. Henkilöstölle 
sähköpostilla ja kuntalaisille 
some ja jakelu koteihin.  

Olemme edelläkävijöitä  
Tuotamme hyvän elämän eväitä 
 

• Hyödynnämme digitalisaatiota ja 
teknologiaa kunnan toiminnan 
sujuvoittamiseksi. 

Tuotetaan asiakkaille 
laadukkaita hallinnon palveluita 
sähköisesti ja kunnan 
tavoitettavuus paranee.  
 

Otetaan Open Agenda -
hankkeessa esille nousseet 
kärkitoiveet käyttöön.  
Tarjotaan kunnanviraston 
palvelu chatin kautta. 

Tehdyt toimenpiteet. 
 
 
Chat käytössä.  
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• Lapinjärvellä jokaisella on aidosti 
oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan 
toimintaan ja palveluihin. 
 
• Palvelemme sujuvasti suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. 
 

 
 
Kehitämme henkilöstömme 
kielitaitoa. 
 
 

 
Kielikurssit: ruotsi, suomi, 
englanti 

 
Kurssit pidetty.  

Pitkäjänteisellä taloudenpidolla panostamme tulevaisuuteen 
 

• Tasapainoinen talous luo pohjan 
kaikelle kunnan toiminnalle. 
• Taloutemme on pitkäkestoisesti 
suunniteltua ja tarkkaan seurattua. 
• Lapinjärvellä jokaisella on oikeus 
taloudeltaan ja toiminnaltaan 
ennustettavaan kuntaan. 

Luodaan edellytykset sille, että 
koko kunnan henkilöstöllä on 
tarvittavat taidot ymmärtää 
kunnan taloutta ja 
mahdollisuudet vaikuttaa 
kustannustehokkaaseen 
toimintaan.  
  
 
 
Kuntalaisilla on mahdollisuus 
saada tietoa kunnan taloudesta 
ja esittää sitä koskevia 
kysymyksiä, niin että ymmärrys 
kunnan taloudesta ja siihen 
vaikuttavista asioista kasvaa 
myös kuntalaisten keskuudessa.  

Talouskoulutusta koko 
kunnan henkilöstölle kaikille 
tasoille niin, että omat roolit ja 
prosessit selkiytyvät.  
Luottamushenkilöille tarjotaan 
talouskoulutusta ja pidetään 
talousiltakoulu. 
 
 
Taloustiedotus kuntalaisille  
 
 

Koulutukset pidetty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedotettu ulkoisen viestinnän 
yhteydessä. 
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4.2 PERUSTURVAPALVELUT 
 

PERUSTURVA   
 
Tilivelvollinen viranhaltija: 
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja 
 
Tehtäväalueet ja tulosalueet  
 Perusturvan hallintopalvelu 
 Ikääntyneiden palvelut 
 Sosiaalipalvelut 
 Perusterveydenhuolto 
 Erityishuolto 
 Erikois- ja erityissairaanhoito  
  
Toiminta-ajatus:  Perusturvan toiminta-ajatus on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä 

ihmislähtöisiä ja laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tavoitteena 
on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäistä 
sairauksia ja syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta. Toiminnan painopisteenä 
ovat ennaltaehkäisevät palvelut, palvelujen oikea-aikainen saatavuus sekä 
sujuvat palveluketjut.  

 
 
Toimialan talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla 
 

Perusturvapalvelut TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

 

Tuotot 688 383 580 500 586 305 0 0  

Kulut -9 925 647 -11 032 117 -11 141 767 0 0  

Toimintakate -9 237 264 -10 451 617 -10 555 462 0 0  

 
 
Toimialan yleiskatsaus sekä toimintaympäristö ja sen muutokset  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on viime vuosina edennyt kahden valtionavustushankkeen kautta. 
Hankkeiden eteenpäin viemineen tulee jatkumaan vuonna 2022. Rakenneuudistuksen tavoitteena on mm. 
luoda alueelle yhteinen rakenne ja toiminta kehittämällä sosiaali- ja terveyspalveluja alueellisina 
kokonaisuuksina, palvelujen saatavuuden parantaminen ja palveluvalikoiman monipuolistaminen erityisesti 
sähköisiä palveluja käyttöönottamalla. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa keskitytään 
toiminnan sisällön kehittämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja hyvinvointialueiden 
perustamista koskeva lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa. Hyvinvointialueen toiminnan 
käynnistämiseksi on asetettu väliaikainen hallinto (väliaikainen valmistelutoimielin, VATE) huolehtimaan 
välttämättömistä ehdotetun voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä ennen kuin aluevaaleilla asetettu 
aluevaltuusto aloittaa toimikauden 1.3.2022. Vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy 
kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Samassa yhteydessä Lapinjärven Mehiläinen Oy osakkeet 
siirtyvät hyvinvointialueelle sekä kunnan ja Mehiläinen Hoivapalvelut välinen sopimus ikäihmisten 
palveluista.  
 



37  

Kaksi suurta valtionavustushanketta ja niiden ohjaus- ja johtoryhmät työllistävät perusturvan viranhaltijaa.  
 
Perusturvapalveluiden kustannuksiin ja kustannusten ennustettavuuteen vaikuttavat koronavirusepidemian 
pitkittyminen ja sen seurauksena syntynyt hoitovelka. Korona pandemia on monilta osin vaikuttanut 
palvelujen järjestämiseen. Pandemia on vaikuttanut ikääntyneiden hyvinvointiin ja toimintakykyyn. 
Ikääntyneiden ei ole ollut mahdollista osallistua kodinulkopuoliseen toimintaan samalla tavoin kuin ennen 
koronapandemian alkua. Tämä sekä yli 75-vuotta täyttäneiden määrän kasvu tulee aiheuttamaan kotiin 
tarjottavien palvelujen sekä asumispalvelujen tarpeen kasvua. Tärkeää on kehittää uusia toimintamalleja, jotka 
mahdollistavat varhaisen puuttumisen toimintakyvyn ja terveydentilan heikkenemiseen ja näiden avulla tukea 
kotona asumista sekä ehkäistä siirtymistä raskaampien palvelujen piiriin. Talousarvioon on sisällytetty 
määrärahoja, joilla ennaltaehkäiseviä ja ikääntyneiden hyvinvointia tukevia tavoitteita voidaan toteuttaa.  
 
Vanhuspalvelulain uudistamisen myötä tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitusta nostetaan 
asteittain. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitus on ollut 0,55 työntekijää asiakasta kohden. Vuoden 2022 
alusta mitoitus on 0,6 ja 1.4.2023 alkaen henkilöstömitoituksen on oltava 0,7. Henkilöstömitoituksen 
kasvuun varautuminen tulee lisäämään ikääntyneiden palvelujen asumispalvelukustannuksia. Uudistuksen 
toisen vaiheen, joka tulisi voimaan tämänhetkisen aikataulun mukaan 1.1.2023 tavoitteena on mm, että 
vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin lisätään säännökset, joilla parannetaan kotiin annettavien 
palvelujen saatavuutta, laatua ja palveluja sekä edistetään kotihoidon henkilöstön riittävyyttä.  
 
 
Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset 
 
Palveluverkon- ja palvelutuotannon merkittävin muutos on ollut ikääntyneiden laitoshoidosta luopuminen 
Honkahovin toiminnan päättyessä vuoden 2021 alussa. Yhteisyrityksen Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n 
tehostetun palveluasumisen uusi laajennusosa valmistui vuoden 2021 alussa, jolloin Honkahovin henkilöstö 
siirtyi yhteisyrityksen palvelukseen, ja asukkaat siirtyvät tehostettuun palveluasumiseen Mainiokoti Lukkariin. 
Tehostetun palveluasumisen yksikköön tehdyillä muutostöillä saatiin myös päivätoiminnalle uudet toimivat 
tilat sekä uusi kuntosali kaikkien kuntalaisten käyttöön. Tavoitteena on turvata ikääntyneille turvalliset ja 
viihtyisät tilat, jotka mahdollistavat nykyaikaiset ja ihmislähtöiset ikääntyneiden palvelut.  
 
Ikääntyneiden palveluissa sekä maahanmuutto palveluissa on helmikuusta 2021 lähtien työskennellyt 
palveluohjaaja. Palveluohjaajan työnkuvaan kuuluu mm ikääntyneiden ja maahanmuuttajien palveluohjaus ja 
neuvonta, ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnit, yli 65-vuotiaiden omaishoito, ennaltaehkäisevän 
toiminnan sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ikäihmisille. Palveluohjaajan myötä ikääntyneiden 
palvelujen palveluohjausta ja neuvontaa on saatu tehostettua ja kehitettyä. Ikääntyneiden hyvinvointia 
tukevissa palveluissa on 12.4.2021 lukien työskennellyt osa-aikainen tukipalvelu työntekijä. Tukihenkilön 
myötä ikääntyneen on mahdollista saada esim. keskustelukumppani, ulkoiluseuraa tai asiointiapua. 
Tukihenkilöön on varattu 50 % työajan panos vuodelle 2022.  
Lapinjärven kuntaan ei ole ollut tarjolla kiintiöpakolaisia. Näin ollen vuoden 2022 talousarvioon ei ole 
huomioitu maahanmuuttokustannuksia. 
 
 
Strategian toteutuminen  
 
Tavoitteena on lisätä ikääntyneen väestön mahdollisuuksia asua kotona panostamalla varhaiseen 
tunnistamiseen, kuntouttavaan toimintaan sekä yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioiviin palveluihin.  
Omaishoitoa lisätään ja omaishoitajan tehtävää tukevia tukimuotoja monipuolistetaan. Ryhmätoiminta ja 
ennaltaehkäisevät palvelut ovat tärkeitä kotona asumisen tukimuotoja. Ikääntyneiden ryhmämuotoista 
toimintaa käynnistetään ja kehitetään turvallisuus ja Covid-19 tartunnan leviämisen ehkäisy huomioiden. 
Lisäksi ikääntyneiden palvelujen sähköistä asiointia kehitetään luomalla sähköisiä lomakkeita. Tulevan 
hyvinvointialueen valmistelutyöhön osallistutaan aktiivisesti, jotta alueen erityispiirteet tulevat huomioiduksi 
ja hyvät paikalliset palvelut tulee turvattua myös hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen. 
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Toiminta ja määrärahat tulosalueittain  
 
Olennaisimmat asiat toimintasuunnitelmasta ja määrärahat sekä TA-vuoden painopistealueet.  
Huom. tuloskortti on vielä erikseen.  
 
Perusturvan hallintopalvelu 
 
Perusturvan hallinnon kustannukset. Kustannuslisäys 39 060 euroa (Honkahovin vanhat eläkevastuut).   
 

Perusturvan 
hallintopalvelu 
2000 

TP 2020 TA 2021 
 

TA 2022 TS 2023 

Toimintatuotot 2 300 0 6 900 0 

Toimintakulut -27 134 -34 786 -72 660 0 

Toimintakate -24 834 -34 786 -65 760 0 

 
 
Ikääntyneiden palvelut 
 
Lapinjärven kunta vastaa ikääntyneiden yleisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Erityislainsäädännön 
perusteella tarjottavat sosiaalipalvelut kuuluvat yhteistoiminta-alue sopimukseen. Ikääntyneiden palveluihin 
kuuluu kotihoidon palvelut, tukipalvelut, omaishoito, asumispalvelut, ennaltaehkäisevätyö sekä hyvinvointi.  
 
Ikääntyneiden palvelujen tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä, sekä tukea ikäihmisten 
mahdollisuuksia itsenäiseen ja mielekkääseen elämään eri asumis- ja hoitoympäristöissä. Ikääntyneiden 
määrän kasvaessa tarvitaan palvelumuotoja, jotka tukevat ikääntyneiden mahdollisuuksia asua kotona. 
Painopistealueena ovat ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan kehittäminen sekä terveysteknologian 
hyödyntäminen.  
Lapinjärven kunnan ja Mehiläisen yhteisyritys Mehiläinen Lapinjärvi Oy tuottaa kunnan ikääntyneiden kotiin 
tarjottavat palvelut, tehostettu palveluasuminen ja päivätoiminta. Ikääntyneiden asumispalveluja ostetaan 
lisäksi yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Arvioitu kustannuslisäys: tehostettu palveluasuminen 104 850 euroa, 
kotihoito 57 060 euroa ja päiväkeskustoiminta 17 110 euroa.  
 
Ohjausryhmä on elokuussa 2021 hyväksynyt bonusjärjestelmän kriteerit. Mittariston soveltaminen 
käynnistyy 1.9.2021. Ensimmäisiä tuloksia sekä mittariston mahdollista päivittämistä seuraaville 
sopimusvuosille tarkastellaan 31.8.2022 jälkeen. Maksettava bonusmäärä on 0–4 % vuotuisesta 
sopimushinnasta.  
 

 
Ikääntyneidenpalvelut 
2100 

TP 2020 TA 2021 
 

TA 2022 TS 2023 

Toimintatuotot 679 495 580 500 579 405 0 

Toimintakulut -2 747 777 -3 293 095 -3 465 243 0 

Toimintakate -2 068 282 -2 712 595 - 2 885 838 0 

 
 
 
 
 



39  

Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto 
 
Lapinjärven kunnan ja Loviisan kaupungin yhteinen yhteistoiminta-alue tarjoaa kunnan asukkaille sosiaali- ja 
terveydenhuollonpalveluja. Loviisan kaupunki tuottaa palvelut isäntäkuntana. Sosiaalipalveluihin ja 
perusterveydenhuoltoon sisältyvät lasten ja nuorten palvelut, työikäisten palvelut, vammaisten ja 
kehitysvammaisten palvelut sekä alueelliset palvelut kuten terveydensuojelu, eläinlääkintähuolto ja 
elintarvikevalvonta. 
 
Painopisteenä on perusterveydenhuollon palvelujen järjestäminen lähipalveluina Lapinjärvellä (lääkärin ja 
terveydenhoitajan vastaanotto sekä hammashuolto). Yhteistoiminta-alue järjestää lisäksi ikääntyneiden  
kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon lääkäripalvelut ostopalveluna Terveystalo Oy:ltä.  
 
Yhteistoiminta-alueen palvelusopimus päivitetään vuosittain. Palvelusopimuksella tarkennetaan Loviisan 
kaupungin ja Lapinjärven kunnan välistä sopimusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Lapinjärvellä. 
Loviisan perusturvalta saadun talousarvion mukaan vuodelle 2022 on arvioitu kustannuslisäystä noin 4 700 
euroa. Riskinä yhteistoiminta-alueen talousarvion osalta on mahdolliset sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmä Apotin kustannukset, joiden kohdentumisesta on vielä epäselvyyttä. Riski on kunnan osalta 
noin 100 000 euroa, mikä kustannukset tulevat yhteistoiminta-alueen maksettaviksi 2022.  
 
 

Sosiaalipalvelut 2200  
 

TP 2020 TA 2021 
 

TA 2022 TS 2023 

Toimintatuotot 0 0 0 0 

Toimintakulut -1 512 209 -1 595 209 -1 467 334 0 

Toimintakate -1 512 209 -1 595 209  -1 467 334 0 

Perusterveydenhuolto 2300 
 

TP 2020 TA 2021 
 

TA 2022 TS 2023 

Toimintatuotot 0 0 0 0 

Toimintakulut -1 291 810 -1 389 882 -1 448 228 0 

Toimintakate -1 291 810 -1 389 882 -1 448 228 0 

 
 
Erityishuolto 
 
Erityishuoltoon sisältyvät kuntayhtymien Eteva ja Kårkulla sekä Uudenmaan vammaispalvelujen ja 
Rinnekodin kehitysvammaisten erityishuollon kustannukset. Uudenmaan vammaispalvelusäätiö ja Rinnekoti 
tuottavat mm asumispalveluja ja työtoimintaa erityshuollon asiakkaille.  
 

Erityishuolto  
2240 

TP 2020 TA 2021 
 

TA 2022 TS 2023 

Toimintatuotot 6 588 0 0 0 

Toimintakulut -970 984 -1 119 345 -1 152 876 0 

Toimintakate -964 396 -1 119 345 -1 152 876 0 
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Erikois- ja erityissairaanhoito 
 
Erikoissairaanhoidon järjestää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri antaa vuosittain talousarvioesityksensä jäsenkuntien maksuosuuksista. Erikoissairaanhoidon 
kustannukset sisältävät jäsenkuntien ennakkomaksun sekä asiakaslukuun perustuvat maksuosuudet 
(ensihoitokulut, lääkärihelikopteritoimintaan liittyvä lääkinnällinen hoito, myrkytystietokeskus kustannukset, 
hammaslääkärien erikoistumis- ja perusopetus). Lopullinen jäsenkuntalaskutus perustuu palvelutuotteiden 
toteutuneeseen käyttöön voimassa olevan yhtenäisen hinnaston mukaan. Covid-19 epidemian johdosta 
mahdollisesti aiheutuvaa hoitovelkaa ei ole sisällytetty 2022 suunnitelmaan.  
 

Helsingin - ja 
Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri 
(toimintakulut) 

TP 2020 TA 2021 
 

TA 2022 TS 2023 

Toimintatuotot 0 0 0 0 

Toimintakulut -3 375 734 - 3 599 800 - 3 535 426 0 

Toimintakate -3 375 734 - 3 599 800 - 3 535 426 0 

 
 
 
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään tuloskortissa.  
 
 
 
Tärkeimpiä toiminnan tilastotietoja ja ennusteita 
 

 TP 2020 TA 2021 
 

TA 2022 

65–74-vuotiaat 
75 vuotta täyttäneet 

410 
370 

422 
376 

402 
387 

Kotona asuvat ikäluokassa 75+, % ikäluokasta 90,8 90,7 91,2 

Omaishoito 
Omaishoitajat 
Kattavuusprosentti ikäluokassa 75+ 

 
21 
5,6  

 
25 
6,6 

 
26 
6,7 

Kotihoito 
Asiakkaat (säännöllinen ja tilapäinen) 
Kotihoitotuntien määrä, yhteensä 
Kotihoitokäyntien määrä, yhteensä 

 
98 

6 813 
20 138 

 
80 

6 344 
19 680 

 
104 

7 200 
21 400 

Laitoshoidon paikat (oma) 
Laitoshoidossa asuvat ikäluokassa 75+, % ikäluokasta 

15+5 
3,8 (14) 

0 
0 

0 
0 

Tehostettu palveluasuminen  
Paikkamäärä; yhteisyritys + ostopalvelu 
Tehostetussa palveluasumisessa asuvat ikäluokassa 
75+, % ikäluokasta 

 
24 
 

5,4 (20) 

 
35 
 

8,5 (32) 

 
36 
 

8,8 (34) 

Mehiläinen Lapinjärvi Oy 
Paikkamäärä 
Lyhytaikaishoitopaikat 

 
9 
1 

 
25 
5 

 
25 
5 

Muu ostopalvelu 
Paikkamäärä 

 
15 

 
10 

 
11 

 
 
 



41  

Henkilöstösuunnitelma 2021 - 2024 
 
Vakituinen henkilöstö  
 

 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Perusturvan 
hallintopalvelu 

1 1 0 0 

Ikääntyneiden 
palvelut 

1 1 0 0 

Toimiala 
yhteensä 

2 2 0 0 

     
 
 
Hanke- ja projektihenkilöstö sekä muut määräaikaiset 
 

 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Ikääntyneiden hyvinvointia tukevat 
palvelut (KP2160, KP2170) 

0 0,5 0 0 

Toimiala yhteensä 0 0,5 0 0 

     
 

Yhteenveto suunnitelmista, uudet lisämäärärahaa vaativat ja määrärahaa pienentävät toimenpiteet 

ja vaikutukset määrärahoihin verrattuna vuoden 2021 budjettiin verrattuna 

 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Perusturvajaosto vähennys/lisäys € vähennys/lisäys € vähennys/lisäys 

€ 

Ikääntyneiden 
hyvinvointia tukevien 
palvelujen tukihenkilön 
palkkakustannukset 
 

Kustannuslisäys   10 

700 € 

  

Mehiläinen Lapinjärvi 

Oy, Kotihoito 

Kustannusvähennys   

10 000 € 
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TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022, PERUSTURVAPALVELUT 
 
 
LAPINJÄRVI 

  

   

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022 
  

20 PERUSTURVAPALVELUT TP 2020 TA+MUUTOS 
2021 

TA 2022 Ero% 

 
TOIMINTATUOTOT 

  
  

 

  
MYYNTITUOTOT 53 779 55 200 36 900 -33,2 

  
MAKSUTUOTOT 611 641 525 300 549 405 4,6 

  
TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 

 

  
MUUT TOIMINTATUOTOT 22 963 0 0 

 

 
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 688 383 580 500 586 305 1,0 

        
  

 

 
TOIMINTAKULUT 

  
  

 

  
HENKILÖSTÖKULUT -827 887 -318 271 -376 143 18,2 

   
PALKAT JA PALKKIOT -491 043 -57 882 -108 663 87,7 

   
HENKILÖSIVUKULUT -336 844 -260 389 -267 480 2,7 

    
ELÄKEKULUT -316 679 -255 962 -263 062 2,8 

    
MUUT HENKILÖSIVUKULUT -20 165 -4 427 -4 418 -0,2 

  
PALVELUJEN OSTOT -8 895 232 -10 538 347 -10 620 574 0,8 

  
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -61 680 -44 734 -24 900 -44,3 

  
AVUSTUKSET -115 850 -121 000 -120 000 -0,8 

  
MUUT TOIMINTAKULUT -24 998 -9 765 -150 -98,5 

 
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -9 925 647 -11 032 117 -11 141 767 1,0 

        
  

 

 
TOIMINTAKATE -9 237 264 -10 451 617 -10 555 462 1,0 

        
  

 

 

              
SISÄISET ERÄT 

         

 
MYYNTITUOTOT 

         

 
MUUT TOIMINTATUOTOT 48 093 34 786 54 458 56,6 

 

 
PALVELUJEN OSTOT -230 601 -139 526 -148 072 6,1 

 

 
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -277 0 0 

 

 

 
MUUT TOIMINTAKULUT -115 255 -26 017 -15 081 -42,0 

 

              
POISTOT  -27 471 -2 350 0 -100,0 
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TULOSKORTTI, Perusturvapalvelut 2022–2024 

KRIITTINEN  
MENESTYSTEKIJÄ  

TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT /  
TOTEUTUMINEN 

Tietoja, taitoja ja sydämen sivistystä 

• Olemme Unicefin 
Lapsiystävällinen kunta 

Mahdollistetaan kohtaamisia eri 
ikäryhmien välille 

Yhteistyö koulujen ja 
varhaiskasvatuksen kanssa  

Vuoden aikana vähintään 2 
koulujen tai varhaiskasvatuksen 
kanssa järjestettyä yhteistä 
kohtaamista (ikäihmiset ja 
lapset) 

Tiedotamme ja toitotamme 

• Viestintäkanavamme ovat 
ajantasaiset ja tiedotamme 
toiminnastamme avoimesti. 
 

Huomioimme viestinnässä eri 
asukasryhmien tarpeet 
 
Ikääntyneillä on ajantasainen 
tieto tarjolla olevista palveluista 

Laaditaan paperinen kotiin 
jaettava tiedote ikääntyneiden 
palveluista/yhteistiedoista 

Tiedote laadittu yhdessä 
palveluntuottajan kanssa 

Olemme edelläkävijöitä 

• Hyödynnämme digitalisaatiota ja 
teknologiaa kunnan toiminnan 
sujuvoittamiseksi 

Yhteydenotto ja palveluiden 
hakeminen on sujuvaa 

Otetaan käyttöön sähköisiä 
lomakkeita 

Seuraavat sähköiset lomakkeet 
on otettu käyttöön: 
Huoli-ilmoitus, 
omaishoidontuen hakemus, 
palaute lomake 

Tuotamme hyvän elämän eväitä 

• Turvaamme lähipalvelut, joiden 
tavoitteena on varmistaa 
kaikenikäisten kuntalaisten sujuva 
arki. 
 

Varmistetaan kuntalaisten hyvät 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut myös 
hyvinvointialueelle siirryttäessä 

Hyvinvointialueen 
valmistelutyöhön osallistutaan 
aktiivisesti, jotta alueen 
erityispiirteet tulevat 
huomioiduksi 

Lähipalvelut säilyneet  

Lapinjärvi on iloinen ja eläväinen kunta 

• Järjestöt ja aktiiviset ihmiset ovat 
tärkeitä kumppaneitamme. 

Lisäämme yhteistyötä 
kolmannen sektorin kanssa 

Yhteistyö eri toimijoiden 
kanssa 

Järjestetty toiminta 

Me välitämme! 

• Kaiken toimintamme takaa löytyy 
aina ihminen. 
 

Lisäämme palveluohjauksen ja 
neuvonnan eri muotoja 

Järjestetään matalan 
kynnyksen terveyttä ja 
hyvinvointia edistävää 
neuvontaa 

Järjestetty vähintään 2 ohjaus/ 
neuvonta tapahtumaa 
kammarissa. 

Terveyttä ja turvallisuutta kaikille 

• Tuemme hyvinvointia, liikuntaa ja 
kulttuuria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Vanhuksille, lapsille ja 
erityisryhmille taataan turvallinen ja 
arvostava hoiva. 

Kehitämme ikääntyneiden 
ennaltaehkäiseviä palveluja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuetaan ikääntyneiden 
mahdollisuuksia asua omassa 
kodissa 

Hyvinvointia edistävien 
kotikäyntien toimintamallin 
kehittäminen 
 
Luodaan toimintamalli 
muistisairaiden tukikäynneille 
 
Etsivän vanhustyön 
toimintamallin kehittäminen 
 
Omaishoidon (yli 65-
vuotiaiden) tukimuotoja 
kehitetään 

Hyvinvointia edistävät 
kotikäynnit kaikille 75-vuotta 
täyttäville. käyntimäärä /vuosi 
 
Laadittu toimintamalli 
 
 
Laadittu toimintamalli 
 
 
Omaishoitajan jaksamista 
tukevia tukimuotoja kehitetty 
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4.3 SIVISTYSPALVELUT 

SIVISTYSPALVELUT   
 
Tilivelvollinen viranhaltija: 
  Sivistystoimenjohtaja  
 
Tehtäväalueet ja tulosalueet  

Hallinto 
Opetuspalvelut (varhaiskasvatus, perusopetus, muu koulutus) 
 Vapaa-aikapalvelut (kirjasto- ja kulttuuritoimi, nuorisotoimi, vapaa-aika- ja 
liikuntatoimi, hyvinvointityö)   

  
Toiminta-ajatus:  Toimialan tarkoituksena on järjestää varhaiskasvatus-, esi- ja 

perusopetuspalveluita sekä omana toimintana että ostopalveluina. Tavoitteena 
on ylläpitää ja kehittää lapsi- ja perhelähtöisiä, ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia 
peruspalveluita. Sivistystoimen palvelujärjestelmää kehitetään edelleen lapsi- ja 
perhelähtöiseksi vastaamaan Lapinjärven ihmislähtöisen kunnan strategiaa ja 
lapsiystävällisen kunnan toimintatapaa. Palveluiden painopiste on 
ennaltaehkäisevissä palveluissa ja varhaisessa tuessa niin opetus- ja 
varhaiskasvatuksessa, nuorisotoiminnassa kuin vapaa-aikapalveluissa. 

 
Lasten ja nuorten oikeudet, perheiden monimuotoisuus, lapsi- ja 
perhelähtöisyys sekä nuorten voimavarojen vahvistaminen ja osallistuminen 
toimivat ovat sivistyspalveluiden järjestämisen lähtökohtina. Palveluiden 
tehtävänä on edistää lasten ja nuorten persoonallisuuden kehittymistä, tukea 
jatko-opintojen ja ammatinvalinnan kannalta tarpeellisten valmiuksien 
saavuttamista, sukupuolten välistä tasa-arvoa, nuorten kypsymistä aikuisuuteen, 
elinikäistä oppimista ja kansainvälisyyttä. Yhtenä keskeisistä haasteista on 
pyrkimys ohjata lapsia ja nuoria selviytymään nykypäivän nopeasti muuttuvassa 
toimintaympäristössä. 
 

 
Toimialan talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla 
 

Sivistyspalvelut TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

 

Tuotot 261 795 315 045 337 404 340 778 344 186  

Kulut -3 937 777 -4 433 572 -4 485 674 -4 508 102 -4 530 643  

Toimintakate -3 675 983 -4 118 527 -4 148 270 -4 167 324 -4 186 457  

 
 
Toimialan yleiskatsaus sekä toimintaympäristö ja sen muutokset  
Toimialan yleinen tilanne vuonna 2022 on jossain määrin epävarma 18 kuukauden koronakurimuksen 
jälkeen. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen koronan jälkeen edellyttää hyvinvointia ja oppimista 
tukevia erityisiä palveluita, joita on tarkoitus järjestää edelleen valtion erityisrahoituksen turvin. 
 
Yleisesti ottaen kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavat monet palvelut, joita kunta järjestää tai tukee. 
Koronapandemian jälkeen on tarkoituksenmukaista tukea kuntalaisten hyvinvointia aikaisempaa enemmän 
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kulttuuripalveluiden ja yhdistysavustusten avulla, jotta Lapinjärven asukkaiden yhteisöllisyyttä sekä uskoa ja 
luottamusta tulevaan voidaan vahvistaa. Myös työntekijöiden koronan jälkeinen työhyvinvoinnin tukeminen 
vaatii tavanomaista enemmän panostusta ja siihen liittyen johtamisen tukemista. 
 
Toimintaympäristössä vuonna 2021 tapahtunut oppivelvollisuuden laajentaminen ja siihen liittyvä TUVA-
koulutuksen järjestäminen 1.8.2022 alkaen edellyttää toimenpiteitä, joita Lapinjärvi pienenä kuntana ei voi 
ottaa yksin hoitaakseen. TUVA-koulutuksen järjestämiseksi tarvitaan seudullinen ratkaisu, joka valmistellaan 
lukuvuoden 2021–2022 aikana yhteistyössä Itä-Uudenmaan alueen kuntien kanssa. 
 
Käynnissä oleva sote-uudistus muuttaa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja vaikuttaa 
sivistystoimessa erityisesti opiskeluhuollon palveluiden järjestämisvastuun siirtymiseen 1.1.2023 
perustettavalle hyvinvointialueelle. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa varhaiskasvatuksesta, 
opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista. Vuoden 2022 aikana tulee valmistautua opiskeluhuoltopalveluiden 
siirtoon hyvinvointialueille ja tehdä tähän liittyvät tarpeelliset toimenpiteet. Sote-uudistuksella on vaikutuksia 
sivistyspalveluiden alueella myös liikuntatoimintaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu on 
jatkossa molemmilla, sekä kunnalla ja hyvinvointialueilla.  Erityisesti liikuntaneuvonta on moniammatillinen, 
poikkihallinnollinen palvelu, joka uudistuksessa muuttuu niin sanotuksi yhdyspintatehtäväksi. Uudistus 
koskettaa myös osaltaan kuntien erityis- ja soveltavaa liikuntaa. 
 
Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset 
Tavoitteena on toisen suomenkielisen koulun, Hilda Käkikosken koulun, lakkauttaminen 1.8.2022 lukien. 
Toimintaa järjestetään myös lakkauttamisen jälkeen toistaiseksi edelleen kahdessa erillisessä toimipisteessä: 
kirkonkylällä Kirkonkylän koulussa ja Porlammilla nykyisessä Hilda Käkikosken koulussa. Koulun 
lakkauttamisen tavoitteena on lakkauttaa toinen oppilaitostunnus, yhtenäistää koulujen toimintaa ja 
vähentää hallinnollista työtä suomenkielisen opetuksen yksiköissä. Jäljelle jäävän koulun nimestä päätetään 
erikseen. Koulun lakkauttaminen ja muutos vain yhden suomenkielisen koulun malliin ei tarkoita sitä, että 
sivistystoimessa voitaisiin ilman valtuuston päätöstä keskittää opetus vain toiseen yksikköön. Mahdolliset 
palveluverkon muutokset tulee aina hyväksyttää valtuustotasolla. Palveluverkon muutoksilla on isot 
vaikutukset kiinteistökustannuksiin ja vaikutukset näkyvät konsernitasolla asti.  

Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) liittyy oppivelvollisuuden laajentamiseen ja yhdistää 
aiemmat nivelvaiheen koulutukset eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan 
koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA). Paikalliset 
toteuttamissuunnitelmat TUVA-koulutuksen järjestämiseksi tulee laatia lukuvuoden 2021–2022 aikana, jotta 
uusi koulutus voi alkaa 1.8.2022 lukien. Itä-Uudellamaalla on käyty keskusteluita TUVA-koulutuksen 
seudullisesta järjestämisvastuusta. Osana paikallista toteuttamissuunnitelmaa solmitaan sopimukset sekä 
suomen- että ruotsinkielisten opiskelijoiden ohjaamiseksi tutkintoon valmentavaan TUVA-koulutukseen 
1.8.2022 alkaen. 
 
Sivistystoimen talousarviossa on jo hieman varauduttu sote-uudistuksen jälkeisiin aikaan. Kun sote-palvelut 
siirtyvät hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta on tärkeää, että kunnissa panostetaan hyvinvointityöhön ja 
myös palveluneuvontaan. Kuntaan tarvitaan tällöin hyvinvointityöntekijä, jonka palkkaamiseen on varattu 
vuoden 2022 talousarvioon kahden kuukauden palkka, jotta henkilö voi orientoitua palvelukenttään jo sote-
puolen työntekijöiden ollessa kunnan palveluksessa. Hyvinvointityö on nostettu kuntastrategiassakin esille 
terveyden ja turvallisuuden edistämisenä arkiliikunnassa ja liikkumisessa sekä hyvinvoinnin tukemisena. 
 
 
Strategian toteutuminen  
Ihmislähtöisen kunnan mallia viedään eteenpäin työstämällä Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia.  
Hyödynnämme digitalisaatiota ja teknologiaa kunnan toiminnan sujuvoittamiseksi. Tarjoamme laadukasta 
perusopetusta. Tarjoamme joustavaa varhaiskasvatusta. Kehitämme kirjasto- ja kulttuuripalveluita tukemaan 
vahvaa yleissivistystä. Lapinjärvellä jokaisella työntekijällä on oikeus arvostavaan kohteluun, motivoivaan 
johtamiseen ja mukavaan työilmapiiriin. Järjestöt ja aktiiviset ihmiset ovat tärkeitä kumppaneitamme. 
Annamme tiloja toimintaan ja tuemme hyviä ideoita pienillä avustuksilla. Välitämme ihmisistä ja 
huolehdimme lähimmäisistämme. Me yhdistämme työt, tilat ja tekijät. Luomme kohtaamispaikkoja. 
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Tuotamme palveluita ihmiseltä ihmiselle. Lapinjärvellä jokaisella lapsella on oikeus oppimiseen ja 
harrastamiseen. Tuemme kuntalaisten hyvinvointia. 
 

Olennaisimmat asiat toimintasuunnitelmasta ja määrärahat sekä TA-vuoden painopistealueet.  
Vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa olennaisimpina asioina on varautua sekä varhaiskasvatuksessa että 
kirjastotoimessa henkilöstön poissaoloihin. Varhaiskasvatukseen palkataan hoitaja, ja kirjastotoimeen osa-
aikainen työntekijä oppisopimuskoulutuksella. Suomenkielisten koulujen hallinnollista kuormitusta 
kevennetään lakkauttamalla toinen oppilaitoksista ja siten käytännössä yhdistetään kahdessa eri 
rakennuksessa toimivan koulun toiminta. Hallinnollinen yhdistäminen on jäänyt vaiheeseen, kun koulujen 
johto päätettiin vuonna 2017 järjestää yhden koulun johtajan alaisuudessa. Kahdesta eri oppilaitoksesta 
syntyvä turha, hallinnollinen työ kuormittaa koulujen toimintaa ja on mahdollista jättää tekemättä, kun 
oppilaitokset käytännössä yhdistetään. Kulttuuritoimen palveluita lisätään, ja tuetaan kolmannen sektorin 
työtä aikaisempaa enemmän. 
 
Toiminta ja määrärahat tulosalueittain  
 
Hallinto 
UNICEF Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönottoa jatketaan sivistyspalveluissa. 
Hallintopalvelut järjestää vammaisille lapsille järjestetään loma-ajan hoitoa joko omana toimintana tai 
ostopalveluna. 
 

Hallintopalvelut 
3000, 3010 

TP 2020 TA 2021 
 

TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Tuotot 0 0 0 0 0 

Kulut -39 218 -52 998 -41 777 -41 777 -41 777 

Toimintakate -39 218 -52 998 -41 777 -41 777 -41 777 

 
 
Varhaiskasvatuspalvelut 
Varhaiskasvatuksessa on painopisteenä varhaiskasvatuksen laatukriteereiden laadinnan jatko ja niiden 
jalkauttaminen toimintaan. Muita toimintaan vaikuttavia asioita suunnittelukaudella ovat UNICEF 
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönoton jatkaminen ja kulttuurikasvatussuunnitelman 
käyttöönotto syksyllä 2022. 
 
Varhaiskasvatuksessa vuonna 2022 käynnissä olevia hankkeita ovat Koulutuksellinen tasa-arvo 2021–2022 
ja Koropandemian vaikutusten tasoittaminen 2021-2022. Vuoden 2022 aikana laaditaan myös selkeät 
tukirakenteet ja toimintamallit tuen tarpeessa oleville. Talousarviotavoitteena on myös palkata hoitaja 
varhaiskasvatukseen sijaiskustannusten pienentämiseksi sekä vastaamaan varhaiskasvatuslain muutokseen. 
 
Lakimuutos edellyttää, ettei edes tilapäistä ylitystä lapsi- ja hoitajamitoituksissa esiinny lainkaan. Hoitajan 
palkkaamisella pyritään turvaamaan sijaisresurssi myös yllättävissä tilanteissa. Jatketaan henkilöstörakenteen 
kehittämistä muuttamalla yksi lastenhoitajan toimi sosionomin tehtäväksi. Lastenhoidon tukiin varataan 
aikaisempaa vähemmän rahaa pidempiaikainen menokehitys huomioiden. 
 

Varhaiskasvatus- 
palvelut 3500 

TP 2020 TA 2021 
 

TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Tuotot 112 741 160 300 151 917 151 917 151 917 

Kulut -1 127 326 -1 271 257 -1 211 807 -1 211 807 -1 211 807 

Toimintakate -1 014 585 -1 110 957 -1 059 890 -1 059 890 -1 059 890 
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Opetuspalvelut 
Opetuspalvelut koostuvat omana toimintana järjestettävistä esi- ja perusopetuksen palveluista, 
iltapäivätoiminnan palvelusta sekä ostopalveluina hankittavista erityisopetuksesta ja yläkoulupalveluista, 
jotka hankitaan Loviisasta. 
 
Lapinjärven opetuspalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat: 

• Osallisuusmallin käyttöönotto osana UNICEF Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin 
käyttöönottoa. 

• Perusopetuksen laatukriteerityön jatkaminen. 

• Oppimisen ja koulunkäynnin tuen rakenteen selkeyttäminen ja inkluusion kehittäminen 
moniammatillisessa yhteistyössä esi- ja perusopetuksessa. 

• Digitaitojen vahvistaminen ja digivälineiden hyödyntäminen oppimisessa. 

• Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen sekä koulutason päätöksenteossa että osana 
oppimisprosessia: luokkakokousmallin käyttöönotto. Tehdään yhteistyötä nuorisopalveluiden 
kanssa Lapsiparlamentin järjestämiseksi. Lapsiparlamentti järjestetään keväällä 2022 koulujen 
oppilaskunnan kanssa. 

• Yhteisopettajuuskokeilut koulutason osaamisen vahvistamiseksi. 

• Kapellby skolassa kehitetään arviointikulttuuria osallistumalla Åbo Akademin “Kaskad”-
arviointiohjelmaan. Ohjelma kattaa kolme lukukautta (syksy 2021- syksy 2022) ja edellyttää kaikkien 
opettajien aktiivista osallistumista. 

• Rakennetun ja luonnonvaraisen kyläalueen hyödyntäminen oppimisympäristönä. 

• Liikunnan edistäminen. Kapellby skolassa on viikoittain koko koulun aamulenkki. Liikkuva koulu –
hankkeen myötä Hilda Käkikosken koulussa osa oppilaista osallistuu Välkkäri-koulutukseen ja 
tuovat aktiivisuutta välitunneille. Koulujen pihoilla on runsaasti mahdollisuuksia leikkiä. Kouluissa 
huolehditaan, että lapsilla on välineitä monenlaiseen liikkumiseen. Koulut osallistuvat moniin 
turnauksiin lukuvuoden aikana. 

• Kiusaamisen vastaista työtä vahvistetaan, ja päivitetään koulujen kiusaamisen vastaisen työn 
toimintamallit. Lapinjärven kunnan koulut ovat KiVa-kouluja. Kouluissa toimitaan kiusaamisen 
vastaisesti KiVa-koulu –ohjelman mukaan, jossa aikuiset puuttuvat systemaattisesti kiusaamiseen ja 
kiusaamiskokemuksiin sekä seuraavat tilanteen kehitystä. Koteihin ollaan aktiivisesti yhteydessä 
kiusaamistilanteiden ilmetessä. Kiusaamisen vastaista työtä tehdään yli koulurajojen. 

• Toisen suomenkielinen koulu, Hilda Käkikosken koulu, lakkautetaan 1.8.2022 lukien, minkä jälkeen 
toimintaa järjestetään toistaiseksi edelleen kahdessa erillisessä toimipisteessä kirkonkylällä 
Kirkonkylän koulussa ja Porlammilla nykyisessä Hilda Käkikosken koulussa koulujen tasausmallin 
mukaisesti. Jäljelle jäävän koulun nimestä päätetään erikseen. 

• Valmistaudutaan opiskeluhuoltopalveluiden siirtoon hyvinvointialueille. Osallistutaan 
yhdyspintatyöhön kuntien ja hyvinvointialueen välillä. Varmistetaan opiskeluhuoltopalveluiden 
saatavuus kaikissa yksiköissä vuoden 2023 alusta lukien. 

• Jatketaan yhteistyötä Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan järjestämisessä nuorisotoimen 
kanssa ns. Lapinjärven harrastamisen malli -hankkeessa. 

• Osallistutaan käynnissä oleviin hankkeisiin, jotta niistä saadaan hyöty oppilaiden eduksi.  
Meneillään olevat opetustoimen hankkeet: 
Tutor – virtuaaliluokka tutuksi 
Lapinjärven harrastamisen malli 
Koulutuksen tasa-arvo/Lapinjärven lähikouluperiaatteen tukeminen 
Korona-avustus, esi- ja perusopetus 
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Opetuspalvelut 
TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

3100, 3110, 3120 

Tuotot 108 622 78 567 116 122 116 122 116 122 

Kulut -2 494 741 -2 735 739 -2 797 983 -2 797 983 -2 797 983 

Toimintakate -2 386 118 -2 657 172 -2 681 861 -2 681 861 -2 681 861 

 
 
Toisen asteen koulutuspalvelut 
Toisen asteen opetuspalvelut koostuvat ammatillisesta koulutuksesta ja yleissivistävästä koulutuksesta.  
 

Toisen asteen  

TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 koulutuspalvelut 
3300, 3310 

Tuotot 0 16 000 16 115 16 115 16 115 

Kulut -4 209 -19 898 -21 657 -21 657 -21 657 

Toimintakate -4 209 -3 898 -5 542 -5 542 -5 542 

 
Muut koulutuspalvelut 
Muut koulutuspalvelut sisältävät vapaan sivistystyön palvelut Loviisan kansalaisopistosta sekä taiteen 
perusopetuksen, jota hankitaan ostopalveluna pääosin Porvoonseudun musiikkiopistosta. 
 
Kansalaisopistopalveluiden tarjontaa jatketaan vuoden 2021 tapaan eikä toimintaan suunnitella erityisiä 
muutoksia. Taiteen perusopetuksen palveluita hankitaan edelleen Porvoonseudun musiikkiopistosta, jossa 
on varsinaisia perusopetuksen oppilaita Lapinjärveltä yhteensä 32. Yksi vapautuva oppilaspaikka jätetään 
täyttämättä säästösyistä. 
 

Muut 
koulutuspalvelut 

3400 

TP 2020 TA 2021 
 

TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Tuotot 6 260 1 000 2 000 2 000 2 000 

Kulut -83 383 -95 361 -92 482 -92 482 -92 482 

Toimintakate -89 643 -94 361 -90 482 -90 482 -90 482 

 
Vapaa-aika- ja liikuntapalvelut 
Vapaa-aika- ja liikuntapalvelut tukevat kuntalaisten toimintaedellytyksiä. Liikuntatoimessa keskitytään 
erityisesti ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien parantamiseen ja osallistutaan Voimaa vanhuuteen -
toimintamalliin, mikäli kunta hyväksytään mukaan ohjelmaan. Nuorisotoimi ohjaa nuoria elämänhallintaan, 
osallisuuteen, päihteettömään ja terveeseen elämäntapaan sekä kannustaa kouluttautumaan ja hakeutumaan 
työmarkkinoille. Nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä käyvät säännöllisesti kouluissa ja luovat 
luottamukselliset suhteet nuoriin.  Nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö vahvistavat nuorten identiteettiä ja 
kasvattavat heistä vastuullisia kansalaisia. Nuorisotoimessa otetaan käyttöön osallistava budjetointi ja 
järjestetään Lapsiparlamentti keväällä 2022 yhdessä opetustoimen kanssa. Vapaa-aikatoimi on mukana 
uusien UNICEF Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin suunnittelussa. 
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Vapaa-aika ja 
liikuntapalvelut 
3600, 3650, 3700 

TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

 

Tuotot 41 576 58 278 50 500 50 500 50 500  

Kulut -85 596 -125 804 -145 963 -172 713 -172 713  

Toimintakate -44 020 -67 526 -95 463 -122 213 -122 213  

 
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 
Kuntalaisista koostuvan kirjaston kehittämisryhmän toiminta jatkuu. Kirjakuoma-palvelua jatketaan. Helle-
kirjastojen kanssa tehtävää aineistovaihtoa ja muuta tiivistä yhteistyötä jatketaan. Perusopetuksen ja 
varhaiskasvatuksen ryhmille tarjotaan ohjattua toimintaa kirjaston kanssa tehtyjen yhteistyösuunnitelmien 
mukaisesti. Kiitos, kun luet lapselle -hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun yhteistyössä Loviisan kirjaston ja 
alueen neuvolapalvelujen kanssa. Lamppu – Pienten kirjastojen demokratiapilotti -hankkeessa kehitetään 
kuntalaisten osallisuutta ja vuorovaikutusta päättäjien kanssa yhteistyössä Myrskylän, Pukkilan, Pornaisten 
ja Askolan kirjastojen kanssa. Hanke käynnistyy v. 2022, jos sille myönnetään Aluehallintoviraston rahoitus. 
 
Kirjasto- ja kulttuuritoimi osallistuvat Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin valmistelutyöhön. 
Lapinjärven kunnan lasten kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2022. Erilaisia 
kulttuuritilaisuuksia pyritään järjestämään aiempaa enemmän kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden 
lisäämiseksi. Itä-Uudenmaan kuntien yhteinen Kulttuuri kylässä -hanke jatkuu, ja sen tapahtumia tuodaan 
Lapinjärven eri kyliin. 
 

 

Kirjasto- ja 
kulttuuripalvelut 

3800,3900 
TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

 

Tuotot 5 115 900 750 750 750  

Kulut -103 305 -132 515 -174 005 -174 005 -174 005  

Toimintakate -98 190 -131 615 -173 255 -173 255 -173 255  

 
 
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään tuloskortissa.  
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Hankkeet ja projektit 
 

Hankkeen nimi ja 
hankeaika 

Hankkeen tarkoitus ja 
tavoitteet 

Kokonaisbudjetti 
koko hankeajalla 

Kunnan 
omarahoitusosuus 
koko hankeajalla 
(eriteltynä € ja 
työajansiirrot) 

Nettokustannus 
TA 2022 
(tulot-menot) 

Etsivä nuorisotyö: 
1.1-31.12.2022, haetaan 
– ei vielä päätöstä, 
arvio kustannuksista 
 

Etsivä nuorisotyö -
toiminta 
 

42 132 € 14 632 € 14 632 € 

Tutor - 
Virtuaaliluokka 
tutuksi: 
12.12.2019-31.1.2022 

Hankkeella tuetaan 
koulujen 
toimintakulttuurin 
muutosta, digitaalisaatiota, 
tutoropettajien toimintaa 
ja osaamisen kehittämistä. 
 

6 250 € 1 250 € 0 € 

Korona-avustus, 
varhaiskasvatus sekä 
esi- ja perusopetus: 
6.9.2021-31.12.2022 
 

Koronaepidemian 
vaikutusten tasoittamiseksi 
varhaiskasvatuksessa sekä 
esi- ja perusopetuksessa 

26 315 € 1 315 € 1 315 € 

Koulutuksellinen 
tasa-arvo, koulut: 
2021-31.12.2022 

Hankkeen tavoitteena on 
edistää esi- ja 
perusopetuksen tasa-arvoa 
ja kehittää laatua 
opetuksessa. Hankkeen 
rahoilla palkataan 
koulunkäynninohjaajia 
kouluihin. 
 

35 000 € 7 000 € 7 000 € 

Koulutuksellinen 
tasa-arvo, 
varhaiskasvatus: 
2021-31.12.2022 

Hankkeen tavoitteena on 
lisätä lasten hyvinvointia ja 
tukea oppimista 
varhaiskasvatuksessa. 
Hankkeen rahoilla 
palkataan erityisopettaja 
varhaiskasvatuspalveluihin. 

18 750 € 4 350 € 4 350 € 

Lapinjärven 
harrastamisen malli, 
vaihe 2: 
16.8.2021-31.5.2022 

Hankkeen tavoitteena on 
ehkäistä syrjäytymistä ja 
varmistaa, että jokaisella 
lapsella ja nuorelle on 
vähintään yksi harrastus. 
 

25 000 € 5 000 € 5 000 € 
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Tärkeimpiä toiminnan tilastotietoja ja ennusteita: 
 

Lapsiennuste vuosille 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

              

 5-vuotiaat             

 FI 17 26 16 14 10 6 

 SV 13 5 7 4 6 5 

   30 31 23 18 16 11 

  
      

 4-vuotiaat             

 FI 26 16 14 10 6 10 

 SV 5 7 4 6 5 5 

   31 23 18 16 11 15 

  
      

 3-vuotiaat             

 FI 16 14 10 6 10 10 

 SV 7 4 6 5 5 5 

   23 18 16 11 15 15 

  
      

 2-vuotiaat             

 FI 14 10 6 10 10 10 

 SV 4 6 5 5 5 5 

   18 16 11 15 15 15 

  
      

 1-vuotiaat             

 FI 10 6 10 10 10 10 

 SV 6 5 5 5 5 5 

   16 11 15 15 15 15 

  
      

 0-vuotiaat             

 FI 6 10 10 10 10 10 

 SV 5 5 5 5 5 5 

   11 15 15 15 15 15 

        

 Yhteensä: 129 114 98 90 87 86 
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Henkilöstösuunnitelma 2020 – 2022: 
Vakituinen henkilöstö: 
 

 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Hallintopalvelut 1 1 1 1 

Varhaiskasvatus-
palvelut 

19 20 23 23 

Opetuspalvelut 16 15 15 15 

Kirjasto- ja 
kulttuuripalvelut 

2 2 2 2 

Nuorisopalvelut 1 2 2 2 

Toimiala 
yhteensä 

39 40 43 43 

     
Hanke- ja projektihenkilöstö sekä muut määräaikaiset: 
 

 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Hallintopalvelut 0 0 0 0 

Varhaiskasvatus-
palvelut 

4 6 0 0 

Opetuspalvelut 7 8 7 7 

Kirjasto- ja 
kulttuuripalvelut 

0 1 1 1 

Nuorisopalvelut 1 0 0 0 

Toimiala 
yhteensä 

12 15 8 8 

     

 
 
  



53  

Yhteenveto suunnitelmista, uudet lisämäärärahaa vaativat ja määrärahaa pienentävät toimenpiteet 

ja vaikutukset määrärahoihin verrattuna vuoden 2021 budjettiin verrattuna 

 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Sivistystoimi vähennys/lisäys 

€ 

vähennys/lisäys 

€ 

vähennys/lisäys 

€ 

Hoitaja varhaiskasvatuk-

seen, sijaiskulujen 

nettokustannusvähennys  

- 28 000 - 10 000 - 10 000 

Yhdistysavustusten 

lisääminen 

+ 10 000 + 14 000 + 14 000 

Kotihoidontuen 

vähentäminen 

- 25 000 - 25 000 - 25 000 

Kulttuuritoimen 

määrärahojen lisääminen 

+ 27 164 + 27 164 + 27 164 

Oppisopimustyöntekijä 

kirjastotoimeen 

+ 19 222 + 19 222 + 19 222 

Hyvinvointityöntekijä, 

palkkakustannukset 

Kustannuslisäys 

2 kk 

5 350 € 

+ 32 100 + 32 100 
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Sivistystoimen kalusteinvestoinnit 

2022 

     
Kirjasto  €    

Kirjahyllyt lainaussaliin      

Kirjastokalusteet.fi      

 - 8 yksipuoleista hyllyä, l. 800 mm  3210    

 - 6 kaksipuoleista hyllyä, l. 800 mm  4075    

  

7285 

  

 

Varhaiskasvatus      

Sähköiset työpöydät 4 kpl  2000    

Lastentuoleja 90 kpl  13 410    

  

15410 

  

 

Kapellby skola      

Sähköiset työpöydät 15 kpl  7500    

Take Alu large-tuolit 45 kpl  6900    

Rabo-laatikosto 2 kpl  2850    

  

17250 

  

 

Suomenkieliset koulut      

Sähköiset työpöydät 7 kpl  3500    

Pyörillä kulkevat laatikostot 3 kpl  4000    

Taidetyökärryt 5 kpl  1500    

Taitotalon käsityön työkalut  2000    

Musiikkivälineistö  4000    

Hildalle uudet sälekaihtimet/verhot  7000    
Eri kokoisia sermejä opetuskäyttöön  2500    
Satulatuoleja 3 kpl  600    
Pyöreitä pyörillä liikkuvia tuoleja 5kpl  250    
Kuulosuojaimia  600    
Kuulokkeita 15 kpl  200    
Allas-/terapia-allas  5000    

  

31150 

   

      
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 

 

71095 
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TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022, SIVISTYSPALVLEUT 

 
LAPINJÄRVI 

  

   

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022 
  

30 SIVISTYSPALVELUT TP 2020 TA+MUUTOS 
2021 

TA 2022 Ero% 

 
TOIMINTATUOTOT 

  
  

 

  
MYYNTITUOTOT 91 963 45 300 76 289 68,4 

  
MAKSUTUOTOT 120 992 154 000 127 500 -17,2 

  
TUET JA AVUSTUKSET 54 140 114 145 114 900 0,7 

  
MUUT TOIMINTATUOTOT -5 301 1 600 18 715 1 

069,7  
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 261 795 315 045 337 404 7,1 

        
  

 

 
TOIMINTAKULUT 

  
  

 

  
HENKILÖSTÖKULUT -2 197 556 -2 371 526 -2 529 672 6,7 

   
PALKAT JA PALKKIOT -1 755 958 -1 864 954 -2 009 930 7,8 

   
HENKILÖSIVUKULUT -441 599 -506 572 -519 742 2,6 

    
ELÄKEKULUT -366 942 -416 648 -433 765 4,1 

    
MUUT HENKILÖSIVUKULUT -74 656 -89 924 -85 977 -4,4 

  
PALVELUJEN OSTOT -1 489 442 -1 762 966 -1 664 392 -5,6 

  
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -66 407 -87 500 -93 220 6,5 

  
AVUSTUKSET -117 374 -141 000 -126 000 -10,6 

  
MUUT TOIMINTAKULUT -66 999 -70 580 -72 390 2,6 

 
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 937 777 -4 433 572 -4 485 674 1,2 

        
  

 

 
TOIMINTAKATE -3 675 983 -4 118 527 -4 148 270 0,7 

        
  

 

 

              
SISÄISET ERÄT 

          
MYYNTITUOTOT 

          
MUUT TOIMINTATUOTOT 78 424 37 151 78 251 110,6 

  
PALVELUJEN OSTOT -623 833 -660 168 -684 393 3,7 

 

 
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 170 0 0 

 

 

 
MUUT TOIMINTAKULUT -307 684 -442 943 -487 513 10,1 

 

              
POISTOT -353 130 -217 350 -220 760 1,6 
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TULOSKORTTI, Sivistyspalvelut 2022–2024 

 

KRIITTINEN  
MENESTYSTEKIJÄ  

TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT /  
TOTEUTUMINEN 

Tietoja, taitoja ja sydämen sivistystä 
 

•Jokainen lapsi ja nuori Lapinjärvellä tulee 
kuulluksi, saa harrastaa ja voi hyvin. 
Jokaisella lapsella on oikeus oppimiseen ja 
harrastamiseen. 
 
• Tarjoamme laadukasta perusopetusta. 

 
 
 
 
 
 
 
• Tarjoamme joustavaa varhaiskasvatusta. 
 
 
 
 
 
 
• Kehitämme kirjasto- ja 
kulttuuripalveluita tukemaan vahvaa 
yleissivistystä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Lapinjärvi on turvallinen 
kasvuympäristö. 

Olemme Unicefin 
Lapsiystävällinen kunta. 
 
 
80 % oppilaista on 
erittäin tai hyvin 
tyytyväisiä 
opetuspalveluihin. 
 
 
 
 
 
85 % 
varhaiskasvatuspalveluita 
käyttävistä perheistä on 
hyvin tai erittäin 
tyytyväisiä 
päiväkotipalveluihin. 
Oppimisympäristö ja 
pedagoginen toiminta 
ovat joustavia ja lasten 
tarpeet huomioivia. 
 
Kaikille lapsille taataan 
tasavertaiset 
mahdollisuudet nauttia 
kulttuurista. 
 
 
 
 
Kirjasto tukee 
kuntalaisten lukutaitoa, 
yleissivistystä sekä 
yhteiskunnallista 
osallistumista. 
85 % kirjastopalveluiden 
käyttäjistä on tyytyväisiä 
tai erittäin tyytyväisiä 
kirjaston palveluihin. 
Palveluiden käyttäjien ja 
lainausten määrä kasvaa. 
 
 
Harrastustoiminta 
suunnitellaan ja 
järjestetään lasten 
toiveiden pohjalta. 
Kerhotoimintaa 
kehitetään edelleen, jotta 
saamme kaikki lapset 
mukaan harrastusten 
piiriin. 
 

UNICEF Lapsiystävällinen 
kunta-toimintamallin 
käyttöönotto jatkuu 
 
 
Suomenkielisissä kouluissa on 
otettu käyttöön tasausmalli lv 
2021-2022 alkaen. 
Tasausmallin toteuttamista 
jatketaan ja optimoidaan 
koulurakennusten käyttö 
suhteessa henkilöstö- ja 
oppilasmäärään.  
Perusopetuksessa yhteisön 
osaamisen tasoa nostetaan 
yhteisopettajuuden tarjoamilla 
eri mahdollisuuksilla.  
 
Laatutyön seuranta 
Asiakaskyselyiden toteutus 
 
 
 
 
Lasten 
kulttuurikasvatussuunnitelma 
otetaan käyttöön syksyllä 2022 
perusopetuksessa ja 
varhaiskasvatuksessa 
yhteistyössä kulttuuritoimen 
kanssa.  
 
Kiitos, kun luet lapselle –
hanke, Demokratiapilotti-
hanke 
 
 
Kirjaston lapsiperheiden 
palvelusuunnitelma 
viimeistellään ja otetaan 
käyttöön. 
 
 
 
 
Lapinjärven Suomen malli –
harrastushanke.  
Järjestetään etsivää 
harrastustoimintaa, jotta 
saadaan kartoitetuksi kaikki 
sellaiset lapset ja nuoret, joilla 
ei vielä ole yhtään harrastusta. 

Kouluterveyskyselyn ja koulujen 
hyvinvointikyselyiden tulokset: 
jokaisella oppilaalla on vähintään 
yksi kaveri ja vähintään yksi 
harrastus. 
 
Asiakaskyselyiden palaute 
Suomenkielisten koulujen 
henkilökunnalle ja oppilaille 
laaditaan kysely koskien 
tasausmallin vaikutuksia.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulttuurikasvatussuunnitelmaan 
liittyvät tilaisuudet, projektit ja 
muut tulokset. 
 
 
 
 
 
Kirjaston hankkeisiin liittyvät 
tilaisuudet, projektit ja muut 
tulokset 
 
 
Asiakaskyselyiden tulokset, 
kävijä- ja lainausmäärät: 
-asiakastyytyväisyyskyselyissä 
tyytyväisten ja erittäin 
tyytyväisten asiakkaiden määrä 
on vähintään 80 % vastaajista 
 
 
Oppilaskyselyn toteuttaminen 
lasten ja nuorten 
harrastustoiveista, jotta 
kartoitetaan ne lapset, joilla ei 
ole vielä yhtään harrastusta. 

Koe ja elä etelän Lappi 
 

• Tarjoamme mahdollisuuksia matkailuun 
ja sen kehittämiseen. 

Tiedottamisen lisääminen 
kunnan 
liikuntamahdollisuuksista  

Kolmannen sektorin kanssa 
tehtävä yhteistyön ja 
tiedottamisen lisääminen 

Järjestöfoorumien määrä 
Yhdistysfooruminen julkaisujen 
määrä 
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• Kehitämme yhdessä maanomistajien 
kanssa esteettömiä mahdollisuuksia nauttia 
Lapinjärven nähtävyyksistä ja elämyksistä. 
• Kehitämme järven virkistyskäyttöä ja 
pidämme uimarannat kunnossa. 
• Lapinjärvellä voit kokea kalliot, polut ja 
luonnon ihmeet. 

Tiedotamme ja toitotamme 
 

• Nostamme aktiivisesti esille myönteisiä 
asioita, joita Lapinjärvellä tapahtuu. 
• Viestintäkanavamme ovat ajantasaiset ja 
tiedotamme toiminnastamme avoimesti. 
• Lapinjärvellä jokaisella on oikeus tietää 
kunnassa valmisteltavista asioista ajoissa ja 
kuulla kivoja tarinoita kotikuntansa 
tapahtumista.  

 
 
Varhaiskasvatuksen 
viestintäkanavien 
lisääminen 
Ajantasaiset ja helposti 
käytettävät verkkosivut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjasto viestii avoimesti, 
kiinnostavasti ja 
ajantasaisesti eri 
kanavissa. 
 

 
 
Varhaiskasvatukselle 
perustetaan omat Facebook-
sivut. Yksi päivitys/viikko 
Kunnan kotisivujen uusimisen 
myötä kehitämme 
koulujen/kaikkien yksiköiden 
kotisivuja.  
Kouluilla on omat Facebook-
sivut joiden kautta koulun 
toimintaa avoimesti ja 
aktiivisesti esitellään. Koulut 
tuottavat 1–2 päivitystä 
viikossa/koulu.  
 
Toteutetaan kirjaston 
viestintä- ja 
somesuunnitelmaa, 3–5 
päivitystä/viikko. 

 
 
Päivitysten määrä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjaston käytössä olevat 
viestintäkanavat ja päivitysten 
määrä. 
 
 

Olemme edelläkävijöitä 
 

• Katsomme avoimin silmin 
tulevaisuuteen ja kehitämme kuntaamme 
etukenossa. 
• Ihmisten tarpeet ja toiveet ohjaavat 
kuntamme kehittämistoimintaa. 
• Tunnistamme omat vahvuutemme ja 
mahdollisuutemme ja kehitämme niitä. 
• Toimimme vahvasti verkostoissa ja 
kehitämme rohkeasti ratkaisuja 
kuntalaistemme parhaaksi yhdessä 
oppilaitosten, yritysten ja muiden 
toimijoiden kanssa. 
 
 
 
• Hyödynnämme digitalisaatiota ja 
teknologiaa kunnan toiminnan 
sujuvoittamiseksi. 
 
 
 
• Lapinjärvellä jokaisella on aidosti oikeus 
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan 
ja palveluihin. 

 
 
Kirjastopalveluja 
kehitetään kuntalaisia 
kuunnellen. 
 
Toisen suomenkielisen 
koulun lakkauttaminen ja 
organisaation 
yhtenäistäminen sekä 
hallinnollisen työn 
yhdistäminen 
 
 
 
Lapinjärvellä 
hyödynnetään aktiivisesti 
ja osaavasti teknologiaa 
osana oppimista.  
 
 
Kouluissa vahvistamme 
oppilaan roolia 
oppimisen 
suunnittelijana, 
toteuttajana ja arvioijana. 
 

 
 
Kirjaston kehittämisryhmän 
toiminta jatkuu. 
 
 
Valmistellaan koulun 
lakkauttamista yhdessä 
päätöksentekijöiden kanssa. 
 
Hyödynnämme 
koronarajoitusten jälkeen eri 
yhteistyökumppaneita 
pedagogisissa ratkaisuissa. 
 
Luokkien esitystekniikka 
uusitaan 3-vuotissuunnitelman 
mukaisesti 
 
 
 
Kouluilla toimivat 
oppilaskunnat, joiden kautta 
oppilaiden toiveet 
huomioidaan ja oppilaat 
pääsevät mukaan 
päätöksentekoon.  
Suomenkielisissä kouluissa 
aloitettiin lukuvuonna 2021–
2022 luokkakokousmallin 
hyödyntäminen oppilaiden 
osallisuuden vahvistamiseksi. 

 
 
Kehittämisryhmän 
kokoontumiset ja keskeisimmät 
toimet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolmasosa luokkien 
esitystekniikasta on uusittu 
vuoden 2022 loppuun 
mennessä. 
 
 
Luokkakokousmallia 
harjoitellaan systemaattisesti 
kaikilla luokka-asteilla ja 
molemmissa kouluissa. 
Lukuvuoden lopussa voidaan 
arvioida oppilaiden aktiivisuus 
osana koulutason 
päätöksentekoa. 

Pitkäjänteisellä taloudenpidolla panostamme tulevaisuuteen 
 

• Tasapainoinen talous luo pohjan kaikelle 
kunnan toiminnalle. 

Talousarvion toteuma 
talousarvion mukainen 

Yksiköiden johtajat seuraavat 
kuukausittain talouden 

Seuranta tehty. 
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• Taloutemme on pitkäkestoisesti 
suunniteltua ja tarkkaan seurattua. 
• Hyödynnämme ulkopuolisia rahoituksia 
kunnan talouden kohentamisessa ja 
kunnan kehittämisessä. 
• Omistajana olemme luotettava, 
oikeudenmukainen ja vastuullinen. 
• Lapinjärvellä jokaisella on oikeus 
taloudeltaan ja toiminnaltaan 
ennustettavaan kuntaan. 

 
 
 
Ulkopuolisen 
rahoituksen 
hyödyntäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varhaiskasvatuksessa 
laaditaan selkeät 
tukirakenteet ja 
toimintamallit tuen 
tarpeessa oleville. 

kehitystä ja reagoivat budjetin 
ylityksiin tai alituksiin. 
 
Opetustoimen kehittämisessä 
hyödynnetään ulkopuolisia 
hankerahoituksia oppimisen 
laadun nostamiseksi, mm. 
resurssiopettaja ja 
koulunkäynninohjaajat.  
Kirjasto- ja kulttuuritoimi 
osallistuu yhteishankkeisiin ja 
kehittää toimintaansa 
mahdollisuuksien mukaan 
omilla hankkeilla/muulla 
rahoituksella. 
 
Varhaiskasvatuksessa keväällä 
2022 hankerahoituksilla 
erityisopettaja ja 
resurssiopettaja tukiresurssien 
täydentämiseksi ja 
toimintamallien laatimiseksi 
yhdessä nykyisen 
varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan kanssa 
 
Opetustoimessa huomioidaan 
erilaisten oppijoiden 
yksilölliset tarpeet 
hankinnoissa ja 
investoinneissa. 

 
 
 
Hankerahoitusten hakeminen ja 
hankesuunnitelmien 
toteuttaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hankinnat toteutettu 
taloudellisesti ja vaikuttavasti. 

Tuotamme hyvän elämän eväitä 
 

• Turvaamme lähipalvelut, joiden 
tavoitteena on varmistaa kaikenikäisten 
kuntalaisten sujuva arki. 
• Emme pompottele ketään, vaan 
palvelemme joustavasti ilman 
hallintorajoja. 
• Palvelemme sujuvasti suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi. 
• Etsimme mahdollisuuksia ylittää esteet. 
• Tunnistamme monikulttuurisuuden 
voimavarana. 
• Yhdessä tekeminen on 
toimintatapamme. 
• Tarjoamme hyvät mahdollisuudet 
etätyön tekemiseen sekä monipaikkaiseen 
ja vapaa-ajan asumiseen. 
• Lapinjärvellä jokaisella on oikeus hyvään 
elämään maaseudulla. 
 

Valmistaudutaan 
opiskeluhuoltopalveluide
n siirtoon 
hyvinvointialueille ja 
varmistetaan 
opiskeluhuoltopalveluide
n saatavuus kaikissa 
yksiköissä vuoden 2023 
alusta lukien 

Valmistaudutaan uusien 
opetussuunnitelmien 
valmisteluun.   

Osallistutaan 
yhdyspintatyöhön kuntien ja 
hyvinvointialueen välillä. 
Opetustoimessa 
toimintaperustamme on 
ratkaisukeskeinen ajattelu 
oppilaiden parhaaksi.   
Osallistutaan uusien 
opetussuunnitelmien 
valmisteluun liittyvään 
koulutukseen. 
 
Opetustoimessa arvostetaan 
kielien ja kulttuurien 
moninaisuutta ja kouluissa 
toimitaan useiden äidinkielien 
kirjossa ja vahvistetaan 
monikielisyyttä.  
Osana 
kansainvälisyyskasvatusta 
Maailmanvaihto-järjestön 
kautta suomenkielisissä 
kouluissa, iltapäivätoiminnassa 
ja täydentävässä 
varhaiskasvatuksessa 
työskentelee 
vapaaehtoistyöntekijä 
Nigeriasta. 
 

VATE-työskentelyyn 
osallistuminen tarvittaessa 
TUVA-koulutuksen 
järjestämisestä sopiminen 
 
 
 
Koulutusten määrä, joihin 
opetustoimessa osallistutaan. 

Lapinjärvi on iloinen ja eläväinen kunta 
 

• Lapinjärven kylät ovat tärkeässä roolissa 
elinvoiman kehittämisessä. 
• Järjestöt ja aktiiviset ihmiset ovat tärkeitä 
kumppaneitamme. 
• Annamme tiloja toimintaan ja tuemme 
hyviä ideoita pienillä avustuksilla. 

Kylissä voi nauttia myös 
kulttuurista.  

Kulttuuri kylässä -hanke 
Järjestöfoorumi 
Opetustoimessa 
hyödynnetään eri yhdistysten 
ja koulujen välistä yhteistyötä.  
Yhdistysavustukset 

Kulttuuri kylässä -hankkeen 
tapahtumat ja osallistujamäärät  
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• Lapinjärvellä jokaisella on oikeus 
mielekkääseen tekemiseen ja elämästä 
nauttimiseen. 

Kirjasto sekä koulut antavat 
tiloja ulkopuolisten toimintaan 

Yhdistysavustusten 
kohdentaminen 
hakukuulutuksella 
Ulkopuolisten käyttäjien määrä 

Me välitämme! 
 

• Kaiken toimintamme takaa löytyy aina 
ihminen. 
• Välitämme ihmisistä ja huolehdimme 
lähimmäisistämme. 
• Me yhdistämme työt, tilat ja tekijät. 
• Luomme kohtaamispaikkoja. 
• Tuotamme palveluita ihmiseltä ihmiselle. 
• Lapinjärvellä jokaisella on oikeus 
tavoittaa työntekijät ja päätöksentekijät 
helposti. 

Kirjaston aineistoa on 
mahdollista lainata, 
vaikkei itse pääsisi 
asioimaan kirjastoon. 
Välitämme nuorista 
aidosti. 
 
 
 
 
 
 
Ajantasaiset yhteystiedot 

Kirjaston Kirjakuoma-palvelu 
jatkuu 
 
Nuorisotoimintaa riittävän 
paljon ja laadukkaasti. 
Helposti tavoitettavat 
nuorisotyöntekijät, sekä aidot 
ja välittävät nuorten 
kohtaamiset. 
 
 

 
Kunnan kotisivujen 
Yhteystieto-lehden päivitys 
 

Kirjakuoman käyttäjien ja 
käyntikertojen määrä 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyjen 
tulokset 

Arvostamme työntekijöitämme 
 

• Laadukkaan palvelutuotannon pohjana 
ovat nykyaikaiset tilat ja työkalut, hyvät 
resurssit, tekemisen ilo ja ihmislähtöisyys. 
• Virheet myönnämme ja annamme myös 
anteeksi. 
• Kuunteleminen on meidän juttu! 
• Lapinjärvellä jokaisella työntekijällä on 
oikeus arvostavaan kohteluun, 
motivoivaan johtamiseen ja mukavaan 
työilmapiiriin. 

Kirjastossa on 
nykyaikaiset tilat ja 
kalusteet ja riittävät 
henkilöstöresurssit. 
 
 
 
 
Uuden 
varhaiskasvatuslakimuuto
ksen noudattaminen 
tilapäiseen ylitykseen 
liittyen, henkilökunnan 
jaksamisen 
edesauttaminen 

Kirjaston lainaussalin 
hyllykalusteiden uusiminen. 
Oppisopimuskoulutettavan 
palkkaaminen. 
Oppimisympäristöjä uusitaan 
kouluilla mm uusien 
huonekalujen hankinoilla ja 
pienellä pintaremontilla 
kouluilla  
 
 
Varhaiskasvatukseen 
vakituinen sijainen 
 
 

Tehdyt kalusteuudistukset. 
Henkilöstön määrä. 

Kestävää ympäristöä ja kaunista maaseutua 
 

• Resurssiviisaus ja kestävä kehitys 
ohjaavat toimintaamme. 
• Pidämme alueemme, kiinteistömme ja 
vesistömme kunnossa ja kauniina. 
• Kehitämme julkista liikennettä tukevia ja 
parantavia ratkaisuja. 
• Lapinjärvellä jokaisella on oikeus omilla 
arjen valinnoillaan tehdä konkreettisia 
ilmastotekoja. 

 
 
 
 

 
Jätteiden lajittelua tehostetaan 
kouluilla. Kouluissa 
oppimisprosesseissa tuodaan 
esiin ihmisten tekemien 
valintojen vaikutuksia ja 
keskustellaan 
kulutustottumuksista.  
  
 

 

Terveyttä ja turvallisuutta kaikille 
 

• Asukkaille turvataan sosiaali- ja 
terveyspalvelut. 
• Kunta edistää terveyttä ja turvallisuutta 
arkiliikunnassa ja liikkumisessa. 
• Tuemme hyvinvointia, liikuntaa ja 
kulttuuria. 
• Kirkonkylän esteetön ja 
muistiystävällinen taajama on turvallinen 
ympäristö kaikenikäisille ja toimii etenkin 
lasten oppimisympäristönä. 
• Vanhuksille, lapsille ja erityisryhmille 
taataan turvallinen ja arvostava hoiva. 

 Uusi “yhteystie” Korsmalmin 
kuntoradalle 
Liikuntareittejä tehdään esim 
talvella kunnan eri alueille. 
Varhaiskasvatuksen 
toimintasuunnitelman 
painopisteenä liikunnan 
lisääminen 
Opetussuunnitelma ohjaa 
laajentamaan 
oppimisympäristöä. Haemme 
yhä uusia pedagogisia 
mahdollisuuksia Kirkonkylältä 
ja Porlammilla viedä 
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• Lapinjärvellä jokaisella on oikeus 
turvalliseen lähiympäristöön ja 
hyvinvointiin. 

oppiminen lähiympäristöön. 
Näin myös arvostus kasvaa 
ympäristöä kohtaan. 

 
Koulun pihan turvallisuutta 
kehitetään.  
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4.4 TEKNISET PALVELUT   
 

 

TEKNISET PALVELUT 
 

Tilivelvollinen viranhaltija 
Tekninen johtaja 
 

Tehtäväalueet ja tulosalueet 
Tekninen lautakunta, joukkoliikenne, maankäytön suunnittelu, kiinteistöt, keittiöt, puistot ja yleiset alueet, 
Lapinjärvi-järvi, liikenneväylät, koneet ja laitteet, vesihuoltolaitos. 
 

Toiminta-ajatus Turvata kuntalaisille ja muille hallintokunnille teknisen toimen tuottamat 
peruspalvelut mahdollisimman taloudellisesti ja laadukkaasti, käyttäen joustavasti teknisen toimen omaa 
henkilökuntaa ja yksityisiä urakoitsijoita. 

 
 

Toimialan talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla 
 

Tekniset palvelut TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

 

Tuotot 1 566 696 1 546 625 1 609 911 1 626 010 1 642 270  

Kulut -2 663 213 -2 832 618 -2 970 481 -2 685 333 -2 768 760  

Toimintakate -1 096 518 -1 285 993 -1 360 570 -1 059 323 -1 126 490  

 
 

Toimintaympäristö ja sen muutokset 
 
Teknisten palvelujen toimintaympäristö on muuttunut v. 2021 Honkahovin ja sen työntekijöiden siirryttyä 
pois kunnan toiminnasta. V. 2022 toimintaympäristön suurimmat muutokset kohdistuvat 
kiinteistönhoidon uudelleen järjestelyjen vakiinnuttamiseen.  
 
Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset 
 
Honkahovista luovuttiin ja vanhustyön palvelut siirtyivät Mehiläinen Lapinjärvi Oy yhteisyritykseen 
12.1.2021. Tämän muutokset seurauksena teknisten palvelujen henkilötyövuodet ovat 11 htv. 
 

Kiinteistönhoito organisoidaan uudelleen loppuvuodesta 2021. Uuden mallin vakiinnuttaminen ja 
mahdollinen tarkentaminen tapahtuvat v. 2022. 
 
Uusi kuntosali otettiin käyttöön 11/2021. Käyttökokemuksia seurataan ja niihin reagoidaan v. 2022. 
 
Päiväkodin lounasruoka on hankittu ulkopuoliselta toimijalta 12.1.2021 lähtien. Toimittajaa jouduttiin 
vaihtamaan lokakuussa 2021. Lounasruuan toimittaminen kilpailutetaan uudelleen loppuvuodesta 2021. 
Toiminta uuden toimittajan kanssa vakiinnutetaan v. 2022. 
 
Koy Lilliputin kanssa on laadittu kiinteistönhoitosopimus, joka nostaa kunnan kustannuksia liittyen 
Siviilipalveluskeskusalueella niiden kohteiden osalta, mitkä eivät ole KEHAn kanssa laaditussa 
vuokrasopimuksessa.  
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Vuonna 2022 valmistuu yksityisen toimijan rakennuttamana uusi paloasema, jonka kunta välivuokraa Itä-
Uudenmaan pelastuslaitokselle. Vuonna 2023 pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueelle 
sopimuskumppaniksi tulee hyvinvointialue. Kunnan nykyinen paloasematila poistuu näin ollen 
pelastuslaitoksen käytöstä vuonna 2022. 
 
Toiminta ja määrärahat tulosalueittain 
 
Tekninen lautakunta 
Lautakunnan työskentelystä aiheutuvat menot. Teknisten palvelujen yhteiset menot. Palo- ja  
pelastustoimen menot Itä-Uudenmaan aluepelastuslaitokselle, v. 2022 noin 310 000 €. 
 

Joukkoliikenne 
Voimassa olevat sopimukset liikenteen järjestämisestä Loviisan ja Porvoon suuntiin sekä kunnan sisäinen 
taksien ajama palvelulinja. 
 

Maankäytön suunnittelu 
Tonttien ja peltojen vuokratulot kohdentuvat tekniselle toimelle. Budjettiin tuloja on v. 2021 varattu 
yhteensä sopimusten mukaisesti 72 500 €. V. 2022 koskien asian käsittely on vielä kesken. 
 

Kiinteistöt 
Kunnossapitoon on varattu määrärahaa huomioiden välttämättömät kustannukset sekä sellaiset 
toimenpiteet, joilla pystyttäisiin vähentämään teknisen toimen kustannuksia pidemmällä tähtäimellä. 
Kunnossapidon puolella pyritään hyödyntämään omaa työpanosta rakentamisessa ja täydentämään sitä 
tarvittaessa ostopalveluilla. 
 

Valtion kunnalle maksamat siviilipalveluskeskuksen vuokratulot kohdennetaan teknisille palveluille. 
Vuokratulot ovat v. 2022 noin 800 000 €. Lisäksi tekniset palvelut maksaa Koy Lapinjärven Lilliputille 
hoito- ja pääomavastiketta. V. 2022 talousarviossa vastikkeisiin on käyttötaloudessa budjetoitu 724 000 
€. Päätös mahdollisesta rahastoinnista tehdään myöhemmin. 
 
Siivous on kilpailutettu. Oma siivooja siivoaa osittain Hilda Käkikosken koululla ja Taitotalolla, kaikissa 
muissa kohteissa siivoaa ulkopuolinen palveluntuottaja. Yksityisten toimijoiden kanssa jatketaan tiivistä 
toiminnan seurantaa ja reklamoidaan tarvittaessa. 
 

Keittiöt 
Päiväkodin lounaat ostetaan ulkopuoliselta toimijalta. Lounasruokaa valmistetaan kahdella keittiöllä ja sen 
lisäksi kaksi keittiötä toimivat jakelukeittiöinä. 
 
Lähiruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan siinä määrin kuin se on nykyisissä keittiötiloissa 
mahdollista. Käytetään lähileipomon leipää ja lähituotettuja salaatteja. Lisäksi tehdään kouluruokakysely ja 
tehdään hävikkiruuan mittaus varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. 
 

Ruoka- ja siivouspalveluiden päällikkö tekee paljon sijaisuuksia keittiöissä, mikä on mahdollistanut 
suhteellisen pienet sijaiskustannukset. 
 

Puistot ja yleiset alueet: 
Avoimet vieraslajitalkoot järjestetään keväällä 2022. Lisäksi jaetaan tietoa ja opastusta vieraslajeista myös 
kuntalaisille. 
 

Vuonna 2022 tehdään laadun seurantaa ulkoalueiden hoidon osalta. Laatukyselyllä seurataan sekä 
urakoitsijoiden tekemään työtä (esim. auraus, hiekoitukset) sekä omaa toimintaa. Laatukysely toteutetaan 
kuntalaiskyselynä. 

Lapinjärvi-järvi 
Valtuusto asetti jo vuonna 2019 Lapinjärvi-järven kunnon yhdeksi kunnan tärkeimmistä painopistealueista. 
Järven kunnostussuunnitelma on tehty yleisellä tasolla. Lapinjärven kunta on mukana Lapinjärven tilan ja 
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käytön kohentaminen -hankkeessa, johon on saatu rahoitusta ELY-keskukselta vuosille 2021–2023. 
Omarahoitusosuus v. 2022 on 30 000 € ja v. 2023 18 000 €. Lisäksi tehdään muita vuosittaisia pieniä järven 
hoitotoimenpiteitä. 
 

Liikenneväylät 
Vuonna 2020 kartoitettiin kunnan kaavateiden liikennemerkit ja niiden kunto ja suunniteltiin seuraaville 
vuosille uusimisohjelma, jota noudatetaan vuosina 2022–2023. 
 
Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on varattu 60 000 €. Vuonna 2022 edellytyksenä avustuksen 
saamiselle on yksityistielain 50 § mukaisten ilmoitusvelvoituksien täyttäminen (yksityistierekisteri ja 
digiroad) ja tietojen pitäminen ajan tasalla. 
 

Koneet ja laitteet 
Kunnan omien koneiden ja laitteiden huoltoa ja kunnostusta. Lisäksi pienten käsityökalujen uusimista. 
 
Vesihuoltolaitos 
Vesimaksutuottoja on budjetoitu 272 900 € ja jätevesimaksutuottoja 189 500 €. Vedenostoon on varattu 
määrärahaa 50 000 €, perustuen v. 2021 toteumaan. Puhdistamotarkkailu maksaa kunnalle noin 19 000 
€/vuosi. 
 
Vesihuoltolaitoksen sijaistaminen hoidetaan pääsääntöisesti ostopalveluna, johon on varauduttu 
talousarviossa. 
 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään tuloskortissa. 
 
Henkilöstösuunnitelma 2022 – 2024 
Vakituinen henkilöstö 
 

 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Tekninen johtaja, 
tekninen työnjohtaja, 
ruokahuoltopäällikkö 

3* 3* 3* 3* 

Ulkoalueet 1 1 1 1 

Vesihuolto 1,3 1,3 1,3 1,3 

Kiinteistönhoito ja 
kunnossapito 

1,7 1,7 1,7 1,7 

Ruokahuolto 3,5 3,5 3,5 3,5 

Siivous 0,5 0,5 0,5 0,5 

Toimiala yhteensä 11 11 11 11 

 
Henkilöstömäärään ei ole huomioitu mahdollisia palkkatukityöntekijöitä tai työkokeilijoita. 
Palkkatukityövoimaa käytetään saatavuuden mukaan sijaisena erityisesti ulkoalueiden hoidossa. Teknisen 
työnjohtajan työpanosta (50 %) myydään Kiinteistöosakeyhtiö Lilliputille (* tässä mukana 100 %). 
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Yhteenveto suunnitelmista, uudet lisämäärärahaa vaativat ja määrärahaa pienentävät 

toimenpiteet ja vaikutukset määrärahoihin käyttötalouden puolella 
 

 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Tekniset palvelut vähennys/lisäys € vähennys/lisäys € vähennys/lisäys € 

Pelastustoiminnan 

siirto 

hyvinvointialueelle 

 -300 000 
 

 

Nykyisen 

paloaseman 

vuokratulo 

pelastuslaitokselta  

 - 40 000 /v (ei 
toteudu koko vuosi) 

  

Uuden paloaseman 

vuokrakulu ja -tulo 

(välivuokrausmalli= 

- 166 200 /v  
+ 166 200 + 
hallintokulu /v 
(ei toteudu koko 
vuosi) 
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TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022, TEKNISET PALVELUT 
 
LAPINJÄRVI 

  

   

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022 
  

40 TEKNISET PALVELUT TP 2020 TA+MUUTOS 
2021 

TA 2022 Ero% 

 
  

  
  

 

 
TOIMINTATUOTOT 

  
  

 

  
MYYNTITUOTOT 542 655 508 100 526 500 -8,9 

  
MAKSUTUOTOT 0 0 0 

 

  
TUET JA AVUSTUKSET 2 040 1 430 2 060 -84,7 

  
MUUT TOIMINTATUOTOT 1 016 332 1 033 095 1 076 351 4,2 

 
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 561 027 1 542 625 1 604 911 -1,2 

        
  

 

 
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 5 669 4 000 5 000 25,0 

        
  

 

 
TOIMINTAKULUT 

  
  

 

  
HENKILÖSTÖKULUT -659 887 -572 804 -554 059 -3,3 

   
PALKAT JA PALKKIOT -515 717 -436 203 -433 179 -0,7 

   
HENKILÖSIVUKULUT -144 170 -136 601 -120 880 -11,5 

    
ELÄKEKULUT -123 008 -115 797 -102 584 -11,4 

    
MUUT HENKILÖSIVUKULUT -21 162 -20 804 -18 296 -12,1 

  
PALVELUJEN OSTOT -748 025 -901 891 -969 712 6,1 

  
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -700 286 -611 120 -557 620 -8,8 

  
AVUSTUKSET -42 500 -66 000 -63 000 -4,5 

  
MUUT TOIMINTAKULUT -512 515 -680 803 -826 090 21,3 

 
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -2 663 213 -2 832 618 -2 970 481 4,4 

        
  

 

 
TOIMINTAKATE -1 096 518 -1 285 993 -1 360 570 11,9 

        
  

 

 

              
SISÄISET ERÄT 

          
MYYNTITUOTOT 533 490 562 242 521 264 -7,3 

 

 
MUUT TOIMINTATUOTOT 564 056 570 976 586 431 2,7 

 

 
PALVELUJEN OSTOT -261 002 -264 156 -235 796 -10,7 

 

 
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -14 541 -6 220 -11 004 76,9 

 

 
MUUT TOIMINTAKULUT -15 728 -19 544 -23 796 21,8 

 

              
POISTOT -309 538 -323 300 -336 550 4,1 
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TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022, VESIHUOLTOLAITOS 
 
LAPINJÄRVI 

  

   

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022 
  

   
  

 

 
5000 VESIHUOLTOLAITOS TP 2020 TA+MUUTOS 

2021 
TA2022 Ero% 

 
TOIMINTATUOTOT 

  
  

 

  
MYYNTITUOTOT 491 586 468 220 491 604 5,0 

 
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 491 586 468 220 491 604 5,0 

        
  

 

 
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 3 644 0 0 

 

        
  

 

 
TOIMINTAKULUT 

  
  

 

  
HENKILÖSTÖKULUT -72 211 -68 824 -78 460 14,0 

   
PALKAT JA PALKKIOT -57 119 -53 389 -61 797 15,7 

   
HENKILÖSIVUKULUT -15 092 -15 435 -16 663 8,0 

    
ELÄKEKULUT -12 710 -12 850 -14 019 9,1 

    
MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 382 -2 585 -2 644 2,3 

  
PALVELUJEN OSTOT -105 690 -122 998 -123 599 0,5 

  
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -165 007 -138 430 -143 500 3,7 

  
MUUT TOIMINTAKULUT -10 350 -8 100 -7 600 -6,2 

 
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -353 258 -338 352 -353 159 4,4 

        
  

 

 
TOIMINTAKATE 141 972 129 868 138 445 6,6 

        
  

 

 
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 

  
  

 

  
KORKOKULUT -1 079 0 0 

 

  
MUUT RAHOITUSKULUT -13 0 0 

 

 
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -1 092 0 0 

 

        
  

 

 
VUOSIKATE 140 881 129 868 138 445 6,6 

        
  

 

 
POISTOT JA ARVONALENTUMISET 

  
  

 

  
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -150 403 -151 350 -140 390 -7,2 

 
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ -150 403 -151 350 -140 390 -7,2 

        
  

 

 
TILIKAUDEN TULOS -9 522 -21 482 -1 945 -90,9 

 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -9 522 -21 482 -1 945 -90,9 
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TULOSKORTTI, Tekninen toimi 2022–2024 

 

KRIITTINEN  
MENESTYSTEKIJÄ  

TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT /  
TOTEUTUMINEN 

Tietoja, taitoja ja sydämen sivistystä 
 

• Olemme Unicefin 
Lapsiystävällinen kunta. 
• Lapinjärvi on turvallinen 
kasvuympäristö. 

Lapinjärven kunta on 
lapsiystävällinen kunta.  
Koettu turvallisuus lisääntyy. 

Tarjoamme 
harjoittelupaikkoja 
koululaisille. 
Asennamme 
valvontakameroita kohteisiin, 
joissa on ongelmia 
turvallisuuden osalta. 
  

Harjoittelijoiden määrä on 
lisääntynyt.  
Kuntalaiskyselyn mukaan koettu 
turvallisuus on lisääntynyt.  

Koe ja elä etelän Lappi 
 

• Kehitämme järven virkistyskäyttöä 
ja pidämme uimarannat kunnossa. 

Kunnostamme Lapinjärvi-
järveä ja siistimme uimarantoja. 

Kaislikkoja niitetään.  
Uimarannat pidetään siisteinä. 

Kaislikkoja on niitetty. 
Uimarannoista ei ole tullut 
negatiivista palautetta. 
 

Elinvoimaa ja kasvunpaikkoja yrityksille 
 

• Käytämme lähiruokaa, 
lähipalveluita ja oman kuntamme 
osaajia. 
• Huomioimme hankintojen 
kokonaisvaikutukset.  

Lähiruuan käyttö lisääntyy.  
 
Hankinnat tehdään 
kokonaistaloudellisesti 
edullisesti. 

Käytämme lähiruokaa 
enemmän kuin edellisenä 
vuonna. 
Hankintamenettelyssä otetaan 
mukaan kokonaisvaikutusten 
arviointi. 
 

Käytetyn lähiruuan määrä on 
kasvanut. 
Hankinnoista on arvioitu 
kokonaisvaikutuksia.  

Olemme edelläkävijöitä 
 

• Hyödynnämme digitalisaatiota ja 
teknologiaa kunnan toiminnan 
sujuvoittamiseksi. 

Digitalisaatio helpottaa 
arkipäivän työtä. 

Kartoitamme mahdollisia 
digitalisaation lisäämisen 
paikkoja.  
 

Olemme lisänneet digitaalisia 
teknisiä palveluja.  

Pitkäjänteisellä taloudenpidolla panostamme tulevaisuuteen 
 

• Hyödynnämme ulkopuolisia 
rahoituksia kunnan talouden 
kohentamisessa ja kunnan 
kehittämisessä. 
 

Tekniset palvelut käyttää 
hankerahoitusta aktiivisesti 
mahdollisuuksien mukaan. 

Etsimme aktiivisesti 
ulkopuolisella rahoituksella 
toteutettavia hankkeita, jotka 
edistävät tavoitteitamme.  
 
 

Hankerahoituksella toteutettujen 
hankkeiden määrä.  
 
 

Lapinjärvi on iloinen ja eläväinen kunta 
 

• Annamme tiloja toimintaan ja 
tuemme hyviä ideoita pienillä 
avustuksilla. 

Toimijat voivat toimia 
tarkoituksenmukaisissa tiloissa.  

Nykyisille ja uusille toimijoille 
voidaan löytää toimivat tilat.  

Kaikille tiloja tarvitseville 
toimijoille on voitu osoittaa 
toimitila. 
 

Kestävää ympäristöä ja kaunista maaseutua 
 

• Pidämme alueemme, 
kiinteistömme ja vesistömme 
kunnossa ja kauniina. 
• Kehitämme julkista liikennettä 
tukevia ja parantavia ratkaisuja. 
 

Alueet, kiinteistöt ja vesistöt 
koetaan kunnollisiksi ja 
kauniiksi. 
Julkinen liikenne palvelee 
monipuolisesti. 

Huolehdimme, kunnostamme 
ja siistimme aktiivisesti alueita, 
kiinteistöjä ja vesistöjä. 
Toimimme aktiivisesti julkisen 
liikenteen yhteyksien 
parantamiseksi. Jatketaan 

Kuntalaiskyselyn mukaan alueet, 
kiinteistöt ja vesistöt koetaan 
olevan kunnossa ja kauniina. 
 
Kutsutaksipilotin jatko 
toteutettu.  
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kutsutaksiliikenteen pilotointia 
osana kompensoimaan 
heikentynyttä julkista 
liikennettä etenkin liittyen 
toisen asteen koulutukseen 
pääsyyn. 

Julkisen liikenteen 
käyttömahdollisuudet ovat 
lisääntyneet.  

Terveyttä ja turvallisuutta kaikille 
 

• Kirkonkylän esteetön ja 
muistiystävällinen taajama on 
turvallinen ympäristö kaikenikäisille 
ja toimii etenkin lasten 
oppimisympäristönä. 
 
 
 
• Lapinjärvellä jokaisella on oikeus 
turvalliseen lähiympäristöön ja 
hyvinvointiin. 

Esteetön ja muistiystävällinen 
taajama rakentuu turvalliseksi 
ympäristöksi.  
 
 
 
 
 
Lähiympäristö koetaan 
turvalliseksi.  

Voimme edistää esteettömän 
ja muistiystävällisen taajaman 
rakentumista suunnitelmien 
mukaan. 
 
 
 
 
Edistämme turvallisuutta ja 
poistamme turvattomuuden 
aiheuttajia.   

Noudatetaan 
investointisuunnitelmaa ja 
suunnitelmallisesti tehdään 
muistiystävällisen taajaman 
rakentaminen loppuun.  
 
 
 
Kuntalaiskyselyllä todettuja 
lähiympäristön turvattomuuden 
aiheuttajia on poistettu.  
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5. INVESTOINNIT 
 

5.1 Investointisuunnitelma 
 

INVESTOINTISUUNNITELMA 2022-2026  

 
 

Kohde Nimi 2022 2023 2024 2025 2026

9031 Kunnantalo 12 000 20 000 15 000 10 000 10 000

9062 Kirjasto 18 000 10 000 10 000 10 000 10 000

9077 Kapellbyn koulu 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000

9097 Lukitusjärjestelmä kunnan kiinteistöihin 10 000

9099 Kirkonkylän koulu 16 000 30 000 35 000 50 000 20 000

9100 Hilda Käkikosken koulu 17 000 50 000 40 000 40 000 45 000

9101 Päiväkoti Peikkolaakso 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

9201 Katuvalosaneeraukset 15 000 15 000

9221 Husulanmäen kunnallistekniikka 12 000 130 000 130 000 45 000

9222 Ingermaninkylän yritysalueen kunnallistekniikka 15 000 90 000

9223 Muistiystävällinen taajama; päiväkoti Peikkolaakson parkkipaikkajärjestelyt 13 000

9229 Muistiystävällinen taajama; opasteet 15 000

9229 Muistiystävällinen taajama; valaistus 30 000

Muistiystävällinen taajama; Jaettu katutila ja pysäköinti Lapinjärventie 25 000 25 000

Muistiystävällinen taajama; Jaettu katutila Männistöntie 10 000 30 000

Muistiystävällinen taajama; muut kevyen liikenteen väylät 20 000 50 000

Muistiystävällinen taajama; muistiystävällinen taide ja aukiot 100 000

9230 Järven kunnostus 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

9231 Ristisillan alueen kunnallistekniikka 40 000

Pentinkulmantien päällystäminen 75000

Husulantien päällystäminen 40 000

Ylijännitesuojat 10 000

Kalusto 20 000

Sähköautojen latauspaikkojen kartoitus ja rakentaminen 10 000 10 000 10 000 10 000

Uimarantojen wc-tilat 10 000

SPK:n alueen kunnostus 28 000 28 000 15 000 30 000

Kaavoitus 40 000 30 000

Koulujen varustuksen parantaminen 18 000

Esiintymislavan kattaminen ja katsomon hankkiminen 40 000

Nuorisotila 25 000

Sivistystoimen investoinnit

Sivistystoimen kalusteinvestoinnit(kirjasto, varhaiskasvatus, koulut) 72 000

YHT. 561 000 593 000 335 000 265 000 215 000

Vesilaitos

Kohde Nimi 2022 2023 2024 2025 2026

9514 Vuotovesikorjaukset 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

9518 Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo 80 000 300 000 1 100 000 1 700 000

9505 Haja-asutusalueen vesihuolto, linjatyöt 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

9520 Verkostokartta 20 000 20 000 20 000

9521 Jätevesipumppujen uusiminen 10 000 10 000 10 000

Lammentien jätevesilinja, rakentaminen 20 000 100 000

Tie Mariebergin ja CasaGranden pumppaamoille 10 000

YHT. 180 000 470 000 1 170 000 1 740 000 40 000

Kunta ja vesihuoltolaitos yhteensä 741 000 1 063 000 1 505 000 2 005 000 255 000
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5.2 INVESTOINNIT 2022-2026, perusteluosa 
 

INVESTOINTIEN PERUSTELUT V. 2022 (-2026) 

Kunnantalo 

V. 2022 tehdään esteettömyysmuutokset, putkiston paineenkorotukset, turvavarusteet, pihan valaistus, 

sisävalaistus. 

V. 2023 ikkunoiden vaihto. 

Kirjasto 

V. 2022 maalataan katto, uusitaan keittiö. 

Kapellbyn koulu 

V. 2022 maalataan katto, huoltolakataan salin puuparketti, maalataan sisäkatot. 

Lukitusjärjestelmä kunnan kiinteistöihin 

Jatketaan lukitusten modernisointia. 

Kirkonkylän koulu 

V. 2022 uusitaan lämminvesivaraaja, käyttövesiputkisto. 

V. 2023 maalataan laajennusosan katto, uusitaan kylmäkoneet. 

V. 2024 uusitaan käytävän akustiikka, iv-putkistot, rakennetaan opettajainhuoneen 

lämmöntalteenotto, uusitaan laajennusosan lattiamatto. 

V. 2025 uusitaan laajennusosan iv-putkisto. 

V. 2026 maalataan vanhan puolen ja urheiluhallin katto. 

Hilda Käkikosken koulu 

V. 2022 uusitaan akustiikkalevyt, pintamaalataan katot, uusitaan pihan ulkovalaistus. 

V. 2023 parannetaan luokkahuoneiden ilmanvaihtoa. 

V. 2024 parannetaan koulun yleisvalaistusta, uusitaan kylpyhuoneet. 

V. 2025 maalataan katto. 

V: 2026 kunnostetaan piha ja leikkivälineet, uusitaan aita. 

Päiväkoti Peikkolaakso 

V. 2022 rakennetaan aurinkovarjo, kehitetään pihan toimintoja, asennetaan ilmalämpöpumput. 

V. 2023 jatketaan pihan kehittämistä, rakennetaan sähköautojen latauspisteet. 

V. 2024 asennetaan turvamatot. 

Katuvalosaneeraukset 

Jatketaan katuvalosaneerauksia vv. 2022-2023. Valot vaihdetaan energiatehokkaammiksi led- lampuiksi. 
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Husulanmäen kunnallistekniikka 

V. 2022 uudistetaan kunnan kiinteistöjen vesimittari ja rakennetaan runkovesijohto. 

V. 2023 rakennetaan kunnallistekniikka. 

V. 2024 jatketaan kunnallistekniikan rakentamista. 

V: 2025 päällystetään Husulantie. 

Ingermaninkylän teollisuusalueen kunnallistekniikka 

V. 2022 suunnitellaan kunnallistekniikka. 

V. 2023 rakennetaan kunnallistekniikka.  

 

Muistiystävällinen taajama; päiväkoti Peikkolaakson parkkipaikkajärjestelyt 

Parkkipaikkajärjestelyn viimeistelyt, kuten esim. istutukset. 

Muistiystävällinen taajama; Opasteet 

Toteutetaan muistiystävällisen taajaman opasteet. 

Muistiystävällinen taajama; Valaistus 

Toteutetaan muistiystävällisen taajaman valaistus. 

Muistiystävällinen taajama; Jaettu katutila ja pysäköinti Lapinjärventie 

Suunnitellaan ja toteutetaan jaetun katutilan ja pysäköinnin järjestelyt Lapinjärventiellä kirkonkylän 

keskustassa. Suunnitellaan jaettu katutila Männistöntiellä. 

Muistiystävällinen taajama; Jaettu katutila Männistöntie 

V. 2023 toteutetaan jaettu katutila parantamaan Männistöntien turvallisuutta. 

Muistiystävällinen taajama; Muut kevyen liikenteen väylät 

V. 2023 suunnitellaan muistiystävällisen taajaman muut kevyen liikenteen väylät koskien ns. ulkokehää 

(Lukkarinpolku, Männistöntie + Yrjöntien liittymä). 

V. 2024 toteutetaan muut kevyen liikenteen väylät. 

Muistiystävällinen taajama; Muistiystävällinen taide ja aukiot 

V. 2025 toteutetaan muistiystävällisen taajaman viimeinen osa-alue. 

Järven kunnostus 

Kunnostusta. 

Ristisillan alueen kunnallistekniikka Rakennetaan 

hulevesijärjestelmä Ristisillan alueella 

Pentinkulmantien päällystäminen 

V. 2023 päällystetään. 

Husulantien päällystäminen 

V. 2025 päällystetään. 
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Ylijännitesuojat 

Rakennetaan kunnan kiinteistöihin ylijännitesuojat ukkosen aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. 

Kalusto 

Uusitaan ruohonleikkuri, hankitaan lisävarusteeksi MultiVaniin urheilukentän kunnossapitoa 

varten lana ja lumitöitä varten lumiaura sekä hankitaan sähkökäyttöisiä pienkoneita 

polttomoottorikoneiden sijaan. 

Sähköautojen latauspaikkojen kartoitus ja rakentaminen 

V. 2022 tehdään kartoitus ja suunnitelmat, rakennetaan v. 2023, 2024, 2025. 

Uimarantojen wc-tilat 

Tehdään wc-rakennusten muutostyöt ja kompostoivien käymälöiden hankinta. 

SPK:n alueen kunnostus 

V. 2022 maalataan rakennuksia ja kunnostetaan kattoja. 

V. 2023 jatketaan rakennusten maalauksia ja kattojen kunnostuksia. 

V. 2024 vahvistetaan autokatos. 

V. 2025 kunnostetaan rivitalojen julkisivut. 

Kaavoitus 

Kirkonkylän alueen asemakaavojen päivittäminen, elinkeinoelämää edistävien uusien alueiden 

kartoittaminen, Ristisillan kaavamuutoksen loppuun saattaminen. 

Koulujen varustuksen parantaminen 

Uusitaan kirkonkylän ja Hilda Käkikosken koulujen kuulutusjärjestelmät, varustetaan kirkonkylän 

koulu valvontakameroilla. 

Esiintymislavan kattaminen ja katsomon hankkiminen 

Katetaan Lukkarinpuiston esiintymislava ohjeiden mukaisella katoksella ja hankitaan siirrettävä 

katsomo. 

Nuorisotila 

Kunnostamiseen.  

 

SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT 

Sivistystoimen kalusteinvestoinnit (kirjasto, varhaiskasvatus, koulut) 

 

VESIHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINNIT 

Vuotovesikorjaukset 
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Jatketaan vuotovesikorjauksia. 

Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo 

V. 2022 aloitetaan suunnittelu, aloitetaan lupaprosessi. 

V. 2023 aloitetaan rakennustyöt. 

V. 2024 jatketaan rakentamista. 

V. 2025 saatetaan rakentaminen loppuun, puretaan vanha puhdistamo. 

Haja-asutusalueen vesihuolto, linjatyöt 

Jatketaan haja-asutusalueen linjatöitä. 

Verkostokartat 

Jatketaan verkostokarttatyötä tilanteen saattamiseksi määräysten mukaiselle tasolle. 

Jätevesipumppujen uusiminen 

Jatketaan pumppujen uusimista. 

Lammentien jätevesilinja 

V. 2022 suunnitellaan jätevesilinja. 

V. 2023 rakennetaan jätevesilinja. 

Tie Mariebergin ja Casagranden pumppaamoille 

Suunnitellaan ja toteutetaan tiet pumppaamoille. 
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6. RAHOITUS  
 
Tilivelvollinen viranhaltija:  Kunnanjohtaja  
 
Verotulot 
 
Verotulo on arvioitu kunnallisveroprosentilla 21,5 % vuonna 2022. Suunnitelmakauden kunnallisveron 
pohja on myös 21,5 %. Sote-uudistuksen myötä, vuodesta 2023 alk., kunnallisveroprosenttia leikataan 
kaikille kunnille samansuuruisella %-yksiköllä, tämänhetkisen laskelmien mukaan leikkaus olisi -12,39 %-
yksikköä. Lopullinen leikkaus% selviää vuonna 2022. 
 

Verotulot TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

            

Tulovero 7 630 108 7 833 000 8 188 000 3 900 000 3 940 000 

Kiinteistövero 532 389 630 000 642 000 640 000 640 000 

Osuus yhteisöveron 
tuotosta 619 440 635 000 625 000 460 000 420 000 

Yhteensä 8 781 937 9 098 000 9 455 000 5 000 000 5 000 000 

            

Verotulot €/asukas 3351 3471 3607 1908 1908 

Asukkaat  
31.12.2020 

2621         

Väestöennuste 
Tilastokeskus 

  2594 2 568 2546 2527 

 
 
Valtionosuudet 
 
Valtionosuudet talousarviossa on valtiovarainministeriön ennusteiden mukaisia. Sote-uudistuksen 
yhteydessä kuntien valtionosuuksia leikataan, taloussuunnitteluvuodesta 2023 alk. Tässä vaiheessa on 
vaikea arvioida, miten paljon valtionosuudet vähenevät, mutta vaikutus on suuri. Määrä tarkentuu 
tilinpäätös 2021 ja 2022 tietojen perusteella.  
 

Valtionosuudet TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

            

€/vuosi 8 679 108 7 930 000 8 340 000 2 438 000 2 268 000 

Valtionosuudet  
€/asukas 

3311 3026 3182 930 865 

Rahoitustuotot ja rahoituskulut 
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Rahoitustuottojen erät vuonna 2022 ovat osinkotuloa Kymenlaakson Sähkö Oy:stä n. 760 000 euroa 
sekä peruspääoman korot HUS-kuntayhtymältä n. 26 000 euroa. Rahoituskulut sisältää arvion 
korkokuluista ulkopuolisista rahoitusyhtiöistä otetuista lainoista n. 30 000 euroa sekä 
korkojohdannaisen korkokulu, joka on n. 6 000 euroa vuositasolla. 
 

Rahoitustuotot  
ja -kulut 

TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Rahoitustuotot  977 659 858 300 786 000 710 000 710 000 

Rahoituskulut -35 179 -54 500 -36 000 -40 000 -50 000 

Netto 942 480 803 800 750 000 670 000 660 000 

 
 
 
Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen muutokset 
 
Pitkäaikaisilla lainoilla rahoitetaan investointeja. Talousarviosuunnitelma 2022–2024 sisältää uutta 
pitkäaikaista lainaa suunnittelukauden lopussa, jätevedenpuhdistamon investoinnille. Vähennykset ovat 
lainojen suunnitelman mukaiset lyhennykset, lisäksi vuosi 2022 sisältää kahden lainan ennenaikainen 
takaisinmaksu.  
 

Pitkäaikaisten ja  TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

lyhytaik. lainojen 
muutokset           

Lisäykset 0 0 0 0 1 000 000 

Vähennykset -402 054 -402 000 -1 039 000 -215 000 -265 000 

Nettomuutos -402 054 -402 000 -1 039 000 -215 000 735 000 

Lainakanta €/asukas 2 882 2 773 2 250 2 170 2 497 
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Poistot 
 
Poistot on arvioitu nykyisten pysyvien vastaavien suunnitelmamukaisen poistosuunnitelman mukaan 
sekä taloussuunnitteluvuosien osalta myös investointisuunnitelman mukaan. 
 

Poistot ja  TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

arvonalentumiset           

Kunta (pl.VHL) -561 700 -417 650 -429 610 -445 000 -445 000 

Vesihuoltolaitos -150 403 -151 350 -140 390 -145 000 -155 000 

Yhteensä -712 103 -569 000 -570 000 -590 000 -600 000 

 
 
 
Rahoitus yhteensä 
 

RAHOITUS  
YHTEENSÄ 

TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

(sis. poistot)           

Rahoitustulot 18 438 704 17 886 300 18 581 000 8 148 000 7 978 000 

Rahoituskulut ja  
poistot 

-747 282 -623 500 -606 000 -630 000 -650 000 

Netto 17 691 422 17 262 800 17 975 000 7 518 000 7 328 000 
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7. Kuntakonsernin tilanteesta yleensä  

 
Kuntakonsernin tilanteesta on todettava taloussuunnitelman osalta sote-uudistukseen liittyvät 
riskit. Ensimmäinen riski liittyy velvoitteeseen, että kuntayhtymien on katettava alijäämänsä 
ennen sote-uudistusta. Tämä velvoite koskee myös HUSia. Tällä hetkellä näyttää, että katettavaa 
ei ehkä tule, mutta riski on edelleen olemassa.  
 
Toinen riski liittyy siihen, että Lapinjärven sote-aseman siirtymisessä hyvinvointialueelle 
sovelletaan nykyisen vuokrasopimuksen irtisanomisaikaa. Tämä on merkittävä riski niin 
palvelutuotannolle kuin Koy Labyrintin taloudellekin, kun yhtiö omistaa osakkeita Koy 
Säästölästä, jonka tiloissa sote-asema toimii. 
 
Muuten taloudellisesti konsernissa on seurattava erityisesti Koy Labyrintin tilannetta, joka on 
huolestuttava taloudellisen kantokyvyn osalta liittyen niin kiinteistökannan kuntoon kuin yhtiön 
yleiseen taloudelliseen tilanteeseen.  
 
Konsernissa on yhtiöiden välillä keskusteltu Koy Lapinjärven Lilliputin ja Koy Taitotalon 
yhdistymisestä, joka voisi olla taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää. Asian selvittäminen ja 
valmistelu on syytä tehdä alkuvuodesta 2022.  

 

8.Kiintestö Oy Labyrintti 

KIINTEISTÖ OY LABYRINTTI   
Toiminta-ajatus:   
Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita Lapinjärvellä kiinteistöjä, sekä niillä olevia ja niille rakennettavia 
asuin-, liike tai teollisuusrakennuksia, tarkoituksena huolehtia kunnan alueella tapahtuvasta asuntojen, 
liiketilojen ja teollisuustilojen rakentamisesta, omistamisesta ja vuokralle antamisesta, sekä myydä 
omistamistaan lämpölaitoksista lämpöenergiaa omille ja ulkopuolisten omistamille kiinteistöille. Yhtiö 
voi omistaa asuin-, liike- ja teollisuustilojen hallintaan oikeuttavia osakkeita. 
 
 
Talousarvio: 
 

 TP 2020 TA 2021 
 

TA 2022 

Liikevaihto 927 779 
 

917 613 927 867 

Muut tuotot 189 045 0 
 

0 

Liiketoiminnan kulut - 959 911 - 613 147 
 

- 684 549 

Poistot 
 

- 106 973 - 292 000 - 214 500 
 

Rahoituskulut - 38 413 - 30 000 
 

- 28 000 
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Kauden tulos  10 243 315 
 

818 

 
 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset  
Talousarvioon sisältyy vuokrien korotus 2 %. Lisäksi talousarvion toteutuminen vaatii lainojen uudelleen 
järjestelyjä. Yhtiöllä on kaksi Valtionkonttorin myöntämää lainaa, joiden saldo on yhteensä n. 310 000 €. 
Näiden kahden lainan lyhennykset vuonna 2022 ovat yhteensä n. 82 000 €. Yhtiön tavoitteena on saada 
nostettua uusi pidemmällä lyhennysohjelmalla oleva laina, jolla nämä Valtiokonttorin lainat maksetaan 
pois. Tällä tavoin pyritään saamaan vuosittainen lainojen lyhennysmäärä pienemmäksi.  
 
Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset 
Asuntojen määrä vastaa melko hyvin kysyntään, eikä tyhjäkäyntiä juurikaan ole. Talouden 
tasapainottamiseksi kuitenkin tavoite on myydä yksi huonokuntoinen kohde pois. Vuokrattavia asuntoja 
on tällä hetkellä 144 kpl ja määrä myynnin jälkeen tulisi olemaan 132 kpl. Asuntojen lisäksi Labyrintti 
vuokraa Koy Lapinjärven Säästölässä sijaitsevan terveysaseman tiloja Loviisan kaupungille. 
 
 
Hankkeet ja projektit 
 
Ei suunniteltuja hankkeita. Rakennuskannan korjaamistyö jatkuu, joskin huomattavasti pienemmällä 
summalla mitä vuosittaiseen kunnostamiseen tarvittaisiin. 
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TALOUSARVION TULOSLASKELMA, Kiinteistö Oy Labyrintti 

KOY LABYRINTTI TALOUSARVIO V. 2022                                                                                    

HUOM! Talousarvio sisältää 2% vuokrankorotukset, mutta edellyttää lainojen uudelleen järjestelyjä 

MYYNTITUOTOT TA 2022 TA 2021 TA2020 TP 2020 

Vuokratuotot 903 150 € 902 585 € 878 648 € 932 366 € 

Autopaikat 5 040€ 5 400€ 5400€ 5 452€ 

Vesimaksut 44 100 € 50 400 € 48 000 € 43 682 € 

Saunamaksut ja muut 960€ 960€ 960 € 510€ 

Vähennettävä alv 25 383 € 25 383 € 25 157 € 30 156 € 

Myyntituotot yhteensä 927 867€ 933 962 € 907 851 € 951 854 € 

LIIKETOIMINNAN KULUT 
    

Henkilöstökulut 

Palkat ja palkkiot 
 

4 500€ 
 

4 500€ 
 

3 500 € 
 

2 612 € 

Henkilöstösivukulut - € - € - - € 

4 500€ 4 500€ 3 500 € 2 612 € 

Poistot ja arvonalennukset 214 500 € 292 000 € 202 157 € 106 973 € 

Poistot 214 500 € 292 000 € 202 157 € 106 973 € 

Muut liiketoiminnan kulut 
Kiinteistökulut 

Hallinto  85 420 €  61 488 €  63 580 €  62 542 € 

Käyttö ja huolto  66 900 €  59 316 €  69 400 €  58 359 € 

Ulkoalueiden hoito  25 000 €  19 500 €  21 000 €  26 052 € 

Siivous  6 500 €  6 600 €  6 000 €  7 115 € 

Lämmitys  144 929 €  137 074 €  141 347 €  145 000 € 

Vesi ja jätevesi  58 000 €  55 271 €  51 200 €  51 844 € 

Sähkö ja kaasu  22 000 €  19 500 €  23 500 €  23 052 € 

Jätehuolto  28 500 €  23 748 €  27 000 €  30 316 € 

Vahinkovakuutukset  12 800 €  12 150 €  12 150 €  13 670 € 

Säästölä vastikkeet  52 500 €  46 500 €  53 304 €  33 294 € 

Kiinteistövero  19 500 €  19 500 €  19 500 €  19 552 € 

Korjaukset  160 000 €  150 000 €  250 000 €  374 436 € 

Aktivoinnit ja avustukset  - €  - € - 61 000 € - 133 162 € 

Muut hoitokulut  2 000 €  2 000 €  2 000 €  - € 

Vähennettävä alv  9 000 € - 9 000 € - 10 800 € - 12 707 € 

Luottotappiot  5 000 €  5 000 €  5 000 € - 1 328 € 

  680 049 €  608 647 €  673 181 €  698 035 € 

Luovutus voitot 
       

189 045 € 

Luovutus tappiot        260 548 € 

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO  28 818 €  28 815 €  29 013 €  72 731 € 

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 

Muut korko- ja rahoitustuotot 

  

500€ 

  

1 500 € 

  

1 500 € 

  

441 € 

Korkokulut ja muut rahoituskulut  28 500 €  30 000 €  30 000 €  38 854 € 

 - 28 000 € - 28 500 € - 28 500 € - 38 413 € 

TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 
 

818€ 
 

315 € 
 

513 € 
 

34 318 € 

TULOSKORTTI, Kiinteistö Oy Labyrintti 
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KRIITTINEN  
MENESTYSTEKIJÄ  

TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT /  
TOTEUTUMINEN 

Elinvoimaa ja kasvunpaikkoja yrityksille 
 

• Käytämme lähiruokaa, 
lähipalveluita ja oman kuntamme 
osaajia. 
• Huomioimme hankintojen 
kokonaisvaikutukset. 
• Tuemme kaikkien eri alojen 
yrittäjien verkostoitumista ja 
ideoiden jakamista. 

Suurin osa alihankkijoistamme 
ovat paikallisia yrityksiä. 
 
Otamme taloudellisissa rajoissa 
huomioon kestävän kehityksen 
periaatteet 
 
Meillä on tiivis yhteistyö 
kumppaneidemme kanssa. 

Lähetämme tarjouspyynnöt 
yleisen jaon lisäksi myös 
paikallisille yrityksille. 
 
Käytämme mahdollisuuksien 
mukaan lähipalveluita ja 
ekologisia tuotevaihtoehtoja. 
 
Säännöllinen yhteydenpito. 

Tarjouspyynnöt suhteessa 
ostettuihin palveluihin 
 
 
Lähipalveluiden ostot 
 
 
 
Yhteispalaverien määrä 

Tiedotamme ja toitotamme 
 

• Viestintäkanavamme ovat 
ajantasaiset ja tiedotamme 
toiminnastamme avoimesti. 

Yhteystietomme on helposti 
saatavilla. 

Asukastiedotteita, joissa 
yhteystiedot esillä, jaetaan 
tasaisin väliajoin 

Tiedottamisen määrä 

Olemme edelläkävijöitä 
 

• Tunnistamme omat vahvuutemme 
ja mahdollisuutemme ja kehitämme 
niitä. 
• Hyödynnämme digitalisaatiota ja 
teknologiaa kunnan toiminnan 
sujuvoittamiseksi. 

Tarjoamme kohtuuhintaisia 
vuokra-asuntoja ja ylläpidämme 
monipuolista asuntokantaa. 
 
Palvelemme asukkaita entistä 
paremmin myös sähköisillä 
kanavilla. 

Teemme korjaukset ajoissa ja 
suunnitelmat pitkällä 
tähtäimellä 
 
Lisäämme sähköisten 
kanavien käyttöä, mm. omat 
nettisivut. 

PTS- suunnitelman 
toteutuminen 
 
Sähköisten yhteydenottojen 
määrä 

Pitkäjänteisellä taloudenpidolla panostamme tulevaisuuteen 
 

• Taloutemme on pitkäkestoisesti 
suunniteltua ja tarkkaan seurattua. 

Lainakanta pienenee ja tulos 
pysyy voitollisena. 

Lainakannan seuranta 
tulevaisuuteen, realistinen 
talousarvio 

Yhtiön tulos verrattuna 
talousarvioon 
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9.Kiinteistö Oy Lapinjärven Lilliputti 

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ LAPINJÄRVEN LILLIPUTTI – 

FASTIGHETSAKTIEBOLAG LAPPTRÄSKS LILLPUT   
 

Tilivelvollinen viranhaltija: 
Kiinteistöosakeyhtiö Lapinjärven Lilliputti on Lapinjärven kunnan 
omistama kiinteistöosakeyhtiö. 

 
Tehtäväalueet ja tulosalueet 

 Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä. 
 

 Kiinteistöosakeyhtiö Lapinjärven Lilliputti on pystynyt hoitamaan kaikki 
velvoitteensa omistajaan kohtaan ja huomiomaan päävuokralaisen 
erityistarpeet mahdollisemman taloudellisesti ja laadukkaasti, käyttäen omaa 
henkilökuntaa ja yksityisiä yhteistyökumppaneita. 

  
Toiminta-ajatus:  Yhtiö noudattaa hyvää hallintotapaa ja huomio kiinteistöpalveluissa 

kiinteistöjen käyttäjien ja omistajan erityistarpeet.  
 
 
Toimialan talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla 
 
 
 

 TP 2020 TA 2021 
 

TA 2022 

Vastiketuotot 
(Alv.0%) 

399 762     444 374     400 020 

Liiketoiminnan 
kulut 

     224 532     288 972     260 518 

Lainanlyhennykset      367 347     367 347      367 347 

Poistot       36 846 260 000 367 347 

Korkokulut 24 816 25 402 21 435 

Tilikauden tulos  29 001 0 47 

Lainamäärä 31.12. 4 336 734,5 3 969 387,5 3 602 040 
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Toiminta ja määrärahat tulosalueittain  
 
Olennaisimmat asiat toimintasuunnitelmasta ja määrärahat sekä TA-vuoden painopistealueet.  
Huom. tuloskortti on vielä erikseen.  
 
Siviilipalvelualue 

Siviilipalvelu alueella suoritetaan pieniä ylläpitokorjauksia mm. julkisivuissa sekä 
kehitetään alueen turvallisuutta ja energia tehokkuutta yhteistyössä Keha- keskuksen ja 
Senaattikiinteistöt Oy:n kanssa 

 
Linja-autoasema  
 Kiinteistöllä suoritetaan pieniä ylläpitokorjauksia. 

  
 
 
 
Henkilöstösuunnitelma 2020 - 2022  
 
Vakituinen henkilöstö  
 

 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Toimitusjohtaja 1 1 1 1 

kiinteistön 
hoitajat  

1.63 1.63 1.63 1 tai/ja ostopalvelu 

 

Tehtäväalueet ja tulosalueet 
Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä 407-407-1-94 
ja 407-405-4-7 sekä omistaa ja rakentaa kiinteistöillä olevia tai niille rakennettavia 
rakennuksia 
 

 

Toiminta-ajatus 
Turvata yhtiön omistajalle Lapinjärven kunnalle kiinteistöosakeyhtiön hallinnon sekä 
kiinteistöhoidon palvelut mahdollisemman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, käyttäen 
omaa henkilökuntaa ja yksityisiä urakoitsijoita. 
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TALOUSARVION TULOSLASKELMA, Kiinteistö Oy Lapinjärven Lilliputti 

 

 

 

 

TULOSKORTTI, Kiinteistö Oy Lapinjärven Lilliputti 

 

 

KOY LILLIPUTTI TALOUSARVIO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muut liiketoiminnan kulut 

Kiinteistökulut 
 

Hallinto 66 230 €  54 070€  63 706 € 

Käyttö ja huolto 35 904€  33 500 €  50 472 € 

Lämmitys 93 388€  87 279€  97 098 € 

Vesi ja jätevesi 0€    - € 

Sähkö ja kaasu 1 769€  1 200€  1 900 € 

Jätehuolto 9 604€  12 500 €  13 000 € 

Vahinkovakuutukset 3 739€  4 000€  4 000€ 

Tonttivuokrat 12 299 €  12 000 €  12 500 € 

Kiinteistövero 18 808 €  22 000 €  19 000 € 

Korjaukset -aktivoinnit 36 216 €  49 454€  54 951 € 

Vähennettävä alv -53 425 €  -47 773 €  56 109 € 

 224 532 €  228 230 €  260 518 € 

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO      

 58 922 €  23 418 €  21 481 € 

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT      

Muut korko- ja rahoitustuotot 0€ 
 

0€ 
 

- € 

Korkokulut ja muut rahoituskul1 29 921 €  23 418 €  21 435 € 

 29 921 €  -23 418 €  21 435 € 

TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 

29 001 € - € 47€ 

 TP 2020  TA 2021   TA 2022 

MYYNTITUOTOT 
      

Hoitovastikkeet 497 051 €  356 628 €   400 020 € 

Rahoitusvastikkeet (tuloutettu osu 0€  351 439 €   482 089 € 

Muut tuotot -4 557 € 
 

6 000€ 
  

6 000€ 

Maksettava alv -97 568 €  -130 718 €  - 163 810 € 

Myyntituotot yhteensä 394 926€  583 348€   724 300 € 

Rahoitusvastikkeet (rahastoitava   c 183 674 € 
 

107 347 € 
  

0€ 

Maksettava yhteensä 578 600 €  690 695€   724 300 € 

Rahastointi 183 674 €      

Henkilöstökulut       

Palkat ja palkkiot 74 626€  71 700 €   75 000 € 

 74 626€  71 700 €   75 000 € 

Poistot ja arvonalennukset 36 846€ 
 

260 000 € 
  

367 300 € 

Poistot 36 846€  260 000 €   367 300 € 
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KRIITTINEN  
MENESTYSTEKIJÄ  

TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT /  
TOTEUTUMINEN 

Tietoja, taitoja ja sydämen sivistystä 

Tiedotamme ja toitotamme. Nostaa aktiivisesti esille myön 

teisiä asioita, joita Lapinjärvellä 

tapahtuu 

Viikkopalavereissa käyttäjien 

kanssa, otetaan keskusteluun 

mukaan kunnan myönteiset 

asiat 

 

Seurataan viikkopalavereissa 

suhtautumista kuntaan. 

Koe ja elä etelän Lappi 

• Kehitämme järven virkistyskäyttöä 

ja pidämme uimarannat kunnossa. 

• Lapinjärvellä voit kokea kalliot, 

polut ja luonnon ihmeet. 

Säilyttää ja kehittää uimarantaa 

siviilipalvelukeskuksen alueella. 

 
Tiedotamme ja kerromme, 

mistä saa kunnan luonnosta 

tietoa sekä harraste 

mahdollisuuksista. 

 

Viikkopalavereissa käyttäjien 

kanssa, otetaan keskusteluun 

mukaan kunnan kotisivujen 

käyttäminen hyödyt 

tietolähteenä 

Seurataan käyttäjien 

ylläpitämästä tyytyväisyys 

kyselystä, kuinka asiakkaat ovat 

viihtyneet. 

Elinvoimaa  ja kasvunpaikkoja yrityksille 

• Mahdollistimme 

laadukkaat peruspalvelut 

 
•Tuetaan yhtiönä itsenäisen kunnan 

ketterän toimintakulttuuria 

Nostamme kiinteistönhuollon 

ja palvelun tasoa edelleen 

 
Ostopalveluiden laatua seurat 

tiin ja vertailtiin muihin toimi 

joihin. 

Sisäisten asiakkaiden 

tiedottaminen palvelupyyntöjen 

te kemisestä ja tarvittaessa 

kouluttaminen järjestelmän käyt 

töön 

Viikkopalavereissa käyttäjien 

kanssa seurataan ja kehitetään 

kiinteistöjen hoitoa, sekä 

yhteistyötä. 

Talokokouksissa seurataan 

palvelukokonaisuutta käyttäjien, 

vuokralaisen ja yhtiön välillä. 

Pitkäjänteisellä taloudenpidolla panostamme tulevaisuuteen 

• Tasapainoinen talous luo pohjan 

kaikelle yrityksen toiminnalle. 

• Taloutemme on pitkäkestoisesti 

suunniteltua ja tarkkaan seurattua. 

Vastikkeiden taso on oikein 

mitoitettu palvelutasoon näh 

den nyt ja tulevaisuudessa. 

 

Mahdollistaa kiinteistöjen laa 

dukkaan ylläpidon. 

 

Talouden suunnittelu pitemmän 

aikajakson tarpeilla huomioiden 

ylläpidon ja palvelu tason 

mahdolliset muutokset 

Toimitamme talousarvion ajoissa 

sekä pyydetyt talouden osa 

vuosi katselmukset. 

Tuotamme hyvän elämän eväitä 

• Turvaamme lähipalvelut, joiden 

tavoitteena on varmistaa asiakkaille 

sujuva ja turvallinen palveluspaikka. 

Tarjota käyttäjille puhtaan ja 

viihtyisän alueen. 

 
Käytimme lähipalveluita, tuet 

tiin lähityötä mahdollisuuksien 

mukaan. 

Panostimme roskaamisen ja 

ilkivallan ennaltaehkäisyyn 

(nopea reagointi). 

Viikkopalavereissa seurataan ja 

keskustellaan ilkivallan ja 

roskaamisen ennaltaehkäisyä 

käyttäjien kanssa. 

 
Arvostamme työntekijöitämme 
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• Laadukkaan palvelutuotannon 

pohjana ovat nykyaikaiset tilat ja 

työkalut, hyvät resurssit, tekemisen 

ilo ja ihmislähtöisyys. 

 
• Yhtiössä jokaisella työntekijällä on 

oikeus arvostavaan kohteluun, mo 

tivoivaan johtamiseen ja mukavaan 

työilmapiiriin. 

Päivit laitteita ja kalustoa sään 

nöllisesti parantaaksemme työ 

turvallisuutta ja tehokkuutta 

 
Huolehtia työyhteisön työilma 

piirin ja motivaation säilyminen 

Turvata tulevaisuudessa lait 

teiden päivitys mahdollisuus 

taloudellisesti. 

 

Lisätä avoimuutta johtamiseen 

selkeämmillä tavoitteilla, sekä 

antaa säännöllinen palaute 

työntekijöille 

Säännöllisellä kaluste- ja laitekat 

selmuksilla sekä huomioimalla 

käyttäjien palaute. 

 
Työntekijöiden hyvinvointia 

seurataan pidettävissä laatupala 

vereiden yhteydessä 
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10. LAPINJÄRVEN LÄMPÖ OY 
 

LAPINJÄRVEN LÄMPÖ OY – LAPPTRÄSK VÄRME AB 
Tehtäväalueet ja tulosalueet  
 Lapinjärven Lämpö Oy - Lappträsk Värme Ab on kunnan omistama 

kaukolämpöyhtiö.  
  
Toiminta-ajatus:  Yhtiön tavoitteena on tuottaa lämpöä kotimaisella polttoaineella 

(metsähake). Yhtiön tavoitteen mukaisesti biolämpölaitokset ovat 
valmistuneet Kirkonkylään v. 2009, Lapinjärven Koulutuskeskukselle v. 
2011 ja Porlammin keskustaan 2012. Yritys toimii 
omakustannusperiaatteella niin, että käyttö- ja liittymismaksuilla katetaan 
laitoksen ylläpito- ja investointikulut.  

 
 
Talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla 
 

 TP 2020 TA 2021 
 

TA 2022 

Tuotot   533 931  605 630   629 244 

Kulut - 444 626 - 467 990 - 493 204 

Poistot - 129 569 - 129 500 - 129 570 

Tulos   - 40 240       8 140      6 470 

 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset  
Metsästä saatava hake on yhtiön strategian ja tehtävän mukaisesti Lapinjärven Lämpö Oy:n 
lämmöntuotannon pääasiallinen raaka-aine. EU:n ilmastostrategia ja metsästrategia sekä niihin liittyvät 
kansalliset strategiat ja päätökset ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan sekä välittömästi että välillisesti 
koko metsäsektorin toimintaan. Samaan aikaan suhtautuminen metsien talouskäyttöön on muuttunut 
aiempaa kriittisemmäksi. Kansalaiset suhtautuvat yhä kielteisemmin metsien voimalliseen hyötykäyttöön, 
varsinkin avohakkuisiin. Nämä seikat vaikuttavat siihen, että kilpailu puusta kovenee ja aiheuttaa tulevia 
hintapaineita kaikelle puuraaka-aineelle. 
 
Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset 
Yhtiön palveluverkkoon eli lämmönjakeluverkostoon ei ole tulossa kuin korkeintaan vähäisiä muutoksi. 
Yhtiö pyrkii tuottamaan palveluitaan yhtä tehokkaasti ja laadukkaasti kuin aiemmin. 
 
Hankkeet ja projektit 
Ei suunniteltuja hankkeita.  
 
Henkilöstö  
Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Hänen laskennallinen työaikansa on noin 1 päivä viikossa.  
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TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022, Lapinjärven Lämpö Oy 

 
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2022 

              
                         

LAPINJÄRVEN LÄMPÖ OY – LAPPTRÄSK VÄRME AB TP 2020 TA 2021 TA 2022 Ero% 

TOIMINTATUOTOT 
    

 
MYYNTITUOTOT 533 931 605 380 629 244 3,9 

 
MAKSUTUOTOT 1 0 0 

 

 
MUUT TOIMINTATUOTOT 0 250 0 

 

         

TOIMINTATUOTOT 533 932 605 630 629 244  3,9 
         

TOIMINTAKULUT 
    

 
HENKILÖSTÖKULUT -14 587 -16 350 15 000 -8,3 

 
PALVELUJEN OSTOT -337 746 -348 000 378 454 8,8 

 
MUUT TOIMINTAKULUT -76 766 -83 990 -89 750 6,9 

KOROT   -15 505 -19 650 -10 000 -49,1 
         

KULUT -444 604 -467 990 493 204 5,4 
         

KATE 89 328 137 640 136 040 -1,2 
         

      

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -129 569 -129 500 -129 570 0,0 
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Lapinjärven Lämpö Oy Talousarvio 2022

Talousarvio (TA) vuodelle 2022 TA2022 TA2021 TOT2020

TULOT

Perusmaksut 82 215    84 380    78 179 

Energiamaksut 547 029  521 000  505 524 

Lämmön myynti yhteensä 629 244  605 380  533 931 

Muut tulot 1 

Korkotulot 250          23 

TULOT YHTEENSÄ 629 244  605 630  533 955 

MENOT

LEO:lle maksettavat korvaukset 378 454  348 000  337 746 

Palkat ja palkkiot 15 000    16 350    14 587 

Sähkö 13 000    12 990    

Vesi ja jätevesi 1 500       1 150       

Vakuutukset, ei kiinteistövak. 6 200       5 650       

Jätehuolto 550          550          

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden hoito+kiinteistövak.3 500       3 550       

Muut liiketoiminnan kulut 35 000    34 600    

Muut kulut (-vak.) 30 000    25 500    20 323 

Käyttökulut yhteensä 483 204  448 340  414 511 

Lainojen korot 10 000    19 650    15 528 

Poistot 129 570  129 500  129 569 

MENOT YHTEENSÄ 622 774  597 490  574 195 

TILIKAUDEN TULOS 6 470 8 140 -40 240 
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TULOSKORTTI / Lapinjärven Lämpö Oy 

 

KRIITTINEN  
MENESTYSTEKIJÄ  

TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT /  
TOTEUTUMINEN 

Elinvoimaa ja kasvunpaikkoja yrityksille 
 

• Käytämme lähiruokaa, 
lähipalveluita ja oman kuntamme 
osaajia. 
 
 
 
 
• Huomioimme hankintojen 
kokonaisvaikutukset. 
 
 
 
 
 
 
 
• Kehitämme biokiertotalouden 
ekosysteemiä yhdessä yritysten 
kanssa. 
 
 
 

Häiriöttömän toiminnan 
varmistaminen. 
 
 
 
 
Häiriöttömän toiminnan 
varmistaminen. 
Kustannustehokkaat 
ostopalvelut. 
 
 
 
 
 
 
Kaiken materiaalin tehokas 
hyödyntäminen. 

Lämpölaitosten operointi 
ulkoistettu paikalliselle 
Lapinjärven 
Energiaosuuskunnalle (LEO)  
 
 
Ostamme tukipalvelut, 
huoltotyöt ym. 
mahdollisimman paikallisesti. 
 
Paikallisten palveluiden 
kustannustehokkuus 
varmistetaan kilpailutuksin.  
 
 
Mahdollistetaan tuhkan 
hyötykäyttö ja myyminen. 
 
Selvitetään mitä 
kiertotalouden komponentteja 
voidaan hyödyntää. 

Kuukausittain palaveri LL & 
LEO toimitusjohtajien kesken, 
tapaamisista laaditaan muistio. 
 
 
 
Kaikkien ostopalveluiden 
paikallisen saatavuuden 
tarkistaminen. 
 
 
Säännölliset 
kilpailutukset/hintavertailut. 
 
 
 
Omavalvontaohjeen 
laatiminen/käyttöönotto. 
 
Tuhkan myyntilupa/Tukes. 
 
Tuhka-analyysit lannoituskäyttöä 
silmälläpitäen. 
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11. Kiinteistö Oy Taitotalo Talousarvio 2022 
 

KIINTEISTÖ OY PORLAMMIN TAITOTALO    
 

Toiminta-ajatus:  Yhtiön toimialana on omistaa, vuokrata ja hallita kiinteistöjä, rakennuttaa 
niille rakennuksia sekä vuokrata kiinteistöjä ja rakennuksia edelleen. 

 
 
Yhtiön talousarvion toteutuma valtuustoon nähden sitovalla tasolla 
 

 TP 2020 TA 2021  TA 2022 

Liikevaihto 43 450 45 000 45 000 

Kulut - 27 834 - 32 400 - 32 383 

Poistot - 12 019 - 12 600 - 12 600 

Tulos 3 597 0 17 

 
 
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset raportointiaikana 
Ei olennaisia muutoksia raportointiaikana 
 
Yleiskatsaus yhtiön toimintaan raportointiajalla  
Toiminta pysynyt muuttumattomana. 
 
 
Toiminnan ja määrärahojen toteutuminen suhteessa talousarvioon tulosalueittain 
Yhtiö tulos on pysynyt hyvin suunnitellun talousarvion puitteissa. 
 
Kuntastrategian toteutuminen yhtiössä raportointiaikana 
Strategian toteuttaminen on onnistunut kohtuullisen hyvin.  
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TALOUSARVION TULOSLASKELMA, Kiinteistö Oy Taitotalo 

 

 

 

 

 

TULOSKORTTI, Kiinteistö Oy Taitotalo 

KOYTAITOTALO TALOUSARVIO V. 2022 

 
 
 

TA2022 TA 2021 TP 2019 
 

MYYNTITUOTOT 

Vuokratuotot 52 776 € 52776,00 53878,00 

Tilitettävä alv 7 776€ 7776,00 10428,00 

Myyntituotot yhteensä 45 000 € 45 000 € 43 450 € 

 

 
LIIKETOIMINNAN KULUT 

Henkilöstökulut 

Kokouspalkkiot 500€ 500 0 

500€ 500€ - € 

 
Poistot ja arvonalennukset 

 
12 600 € 

 
12 600 

 
12 019 

Poistot 12 600 € 12 600 € 12 019 € 

 
Muut liiketoiminnan kulut 

Kiinteistökulut 

Hallinto 5 864€ 5 814 5 615 

Käyttö ja huolto 1 300 € 500 372 

Ulkoalueiden hoito 800€ 400 0 

Lämmitys 14 156 € 14 156 13 340 

Vesi ja jätevesi 700€ 700 771 

Sähkö ja kaasu 10 000 € 11 000 11 271 

Jätehuolto 930€ 930 992 

Vahinkovakuutukset 1 550 € 1 350 1 415 

Kiinteistövero 500€ 500 0 

Korjaukset 2 550€ 2 666 162 

Muut hoitokulut 500€ 500 1 

Vähennettävä alv 6 968€ -7 087 -6 105 

Luottotappiot - € - € - € 

 31 883 € 31 429 € 27 834€ 

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 17€ 471 € 3 597€ 

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 

Muut korko- ja rahoitustuotot 

 
- € 

 
- € 

 
- € 

Korkokulut ja muut rahoituskulut - € - € 24€ 

 - € - € - 24€ 

TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 17€ 471 € 3 573€ 
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KRIITTINEN  
MENESTYSTEKIJÄ  

TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT /  
TOTEUTUMINEN 

Elinvoimaa ja kasvunpaikkoja yrityksille 
 

• Käytämme lähiruokaa, 
lähipalveluita ja oman kuntamme 
osaajia. 
• Tuemme kaikkien eri alojen 
yrittäjien verkostoitumista ja 
ideoiden jakamista. 

Tilata suurin osa 
palveluistamme paikallisilta 
yrityksiltä 
 
Olemme tiiviissä yhteistyössä 
paikallisten kanssa. 

Puitesopimukset paikallisesti. 
 
 
Paikallisen yhteistyön 
vahvistaminen.  

Ostettujen palveluiden määrä. 
 
 
Yhteistapaamiset. 
 

Pitkäjänteisellä taloudenpidolla panostamme tulevaisuuteen 
 

• Taloutemme on pitkäkestoisesti 
suunniteltua ja tarkkaan seurattua. 

Tulos pysyy voitollisena ja 
korjaukset tehdään ajoissa. 

Realistinen talousarvio. Säännöllinen tulosseuranta. 

 

 


