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1. TALOUSSUUNNITELMAN PERUSLÄHTÖKOHDAT
1.1

Kunnanjohtajan katsaus

Lapinjärven kunnan tulevaisuus on auki ja nykyinen valtuusto vaa´ankielen asemassa. Haasteena on,
miten kunta saadaan nostettua taloudellisista haasteista ja vakuutettua kuntalaiset sekä ulkopuoliset
arvioitsijat siitä, että kunta voi jatkaa toimintaansa itsenäisenä ja kuntalaisten elävänä yhteisönä myös
tulevaisuudessa.
Lapinjärven kunta täytti konsernin alijäämän kriisikuntakriteerin tilinpäätöksessä 2019 ja joutui
erittäin vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn. Keväällä 2020
yllättäen Suomeen rantautunut koronapandemia on vaikuttanut Suomeen kaikilla yhteiskunnan
toimialoilla ja tasoilla sekä yksilöiden elämässä. Kuntien taloustilannetta koronapandemia on
merkittävästi heikentänyt ja monen kunnan toimintaedellytykset ovat vaakalaudalla. Lapinjärvellä
tilanteeseen reagoitiin nopeasti ja muutetun talousarvion sekä talouden tasapainotusohjelman
laadinta aloitettiin jo maaliskuussa. Muutetun talousarvion valtuusto hyväksyi kesäkuussa. Muutettu
talousarvio sisälsi merkittäviä leikkauksia, kun toiminnassa keskityttiin vain perusasioihin. Talouden
tasapainotukseen nimettiin erillinen ryhmä, joka antoi loppuraporttinsa lokakuun alussa.
Talousarvion laadintaa on tänä vuonna tehty siis entistä kriittisemmässä tilanteessa ja samalla myös
vielä aikaisempaa vaikeammin ennakoitavassa tilanteessa. Vahva sitoutuminen kuntaan ja talouden
tasapainotukseen on vallinnut sekä luottamushenkilöiden että henkilöstön parissa. Henkilöstön
sitoutuminen on kestänyt jopa koko henkilöstöä koskettaneet lomautukset sekä muut säästötoimet.
Tämä ei voi olla jatkuva linja. Henkilöstön jaksamisesta on erityisesti pidettävä huoli, tämän totesi
kunnan talouden tasapainotusryhmäkin.
Koronan aiheuttamat kielteiset vaikutuksen talouteen eivät kohdennu vain vuosiin 2020 ja 2021,
vaan nähtävissä on, että vaikutukset ulottuvat huomattavasti pidemmälle emmekä vielä edes tiedä,
koska pandemiatilanne helpottaa. Lapinjärven kunnan taloussuunnitelmaa laadittaessa on huomattu,
että etenkin vuodet 2022 ja 2023 näyttävät haastavilta. On hyvä, että jo tänä vuonna on tehty
toimenpiteitä ja valtuusto päätti mm. veronkorotuksista, sillä vaikka taloustilanne ei olisikaan tämän
vuoden tilinpäätöksessä yhtä huono kuin ennustettiin, tulevat vuodet vaativat jo nyt huomiotaan ja
taloudellista varautumista. Valtio on osoittanut tälle vuodelle paljon koronatukea ja myös ensi
vuoden osalta yhteisöveron jako-osuus pysyy näillä näkymin korotettuna. Näiden toimenpiteiden ei
pidä antaa vääristää kuvaa siitä, etteikö korona olisi vaikuttanut Lapinjärven talouteen.
Sosiaali- ja terveystoimen uudistus on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2023. Tällöin sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Tämänhetkisen tiedon mukaan
kunnalta siirtyvä tulojen osuus on erittäin merkittävä ja asettaa haasteen tuottaa laadukkaasti kuntaan
jäävät palvelut. Toisaalta sote-menojen ennakoimattomuus poistuu kunnan toiminnasta ja se on
ainakin Lapinjärven kunnalle helpotus. Lapinjärvi on mukana kahdessa isossa kehittämishankkeessa,
joissa jo jumpataan palveluita ja toimintamalleja uudelle hyvinvointialueelle sopiviksi ItäUudellamaalla.
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Ihmislähtöisen kunnan strategia oli alun perin laadittu vuoden 2020 loppuun asti, nyt strategiaa on
jatkettu ensi toukokuun loppuun. Ihmislähtöinen kunta on ollut edellä aikaansa ja tuonut kuntaan
sekä laajemmin yhteiskuntaan muutosta, joka on herättänyt kiinnostusta sekä myös uutta ajattelua.
Lapinjärvi on tavoitteensa mukaisesti kunta-alan edelläkävijä ja tiennäyttäjä. Toivottavasti seuraava
strategia laaditaan tälle hyvälle pohjalle, joka aikaisemman strategiakauden pohjalta on saatu luotua.
Tunnettavuuden lisääminen, väkiluvun ja yritysmäärän kasvattaminen vaativat pitkäkestoisia, yli
valtuustokausien kestäviä valintoja. Strategia uudistuu, mutta aina ei voi aloittaa alusta ja katse tulee
aina olla tulevaisuuteen. Toisaalta tiukentuva taloustilanne ja muutokset ihmisten tarpeissa on
otettava huomioon. Keväällä valmistuvien ihmislähtöisyyden mittareiden kautta nähdään mikä on
ihmislähtöisen kunnan arvio lähdettäessä uudelle valtuustokaudelle kesäkuun alussa.
Taloushaasteista huolimatta Lapinjärvellä on edelleen hyvin sitoutunut henkilöstö ja
luottamushenkilöt. Myös kuntalaisilla on edelleen uskoa omaan kuntaan ja halu säilyä itsenäisenä
kuntana on vahva. Yhteistyöllä vaikeuksista päästään voittoon. Monesta muusta kunnasta poiketen
Lapinjärvellä on loanheitto pysynyt aika hyvin hallinnassa eikä vaikeissakaan tilanteissa ole päädytty
riitelemään. Nykyään etenkin sosiaalisen median myötä on helppo tehdä vastakkainasetteluja ja
piikitellä. Nämä harvoin kuitenkaan rakentavat yhteistä hyvää. Toivottavasti Lapinjärven hyvä
keskustelu-, valmistelu- ja päätöksentekokulttuuri jatkuu seuraavallakin valtuustokaudella, koska
Lapinjärven kunnan ja kuntalaisten yhteisen edun tavoittelu on kuntaorganisaation tarkoitus ja
mielekkään työskentelyn edellytys.
Yksi kunnan kannalta hienoimmista jutuista on se, että Lapinjärven kunta on päässyt mukaan
Unicefin lapsiystävällisen kunnan -malliin. Ihmislähtöisen kunnan kehittäminen antaa hyvän pohjan
mallin käyttöönotolle. Lapsivaikutusten arviointi viedään kaikille toimialoille. Lasten ja perheiden
ääni saadaan vielä entistä enemmän kuuluviin kunnan palveluissa. Lapsiystävällisen kunnan
kehittäminen ei kuitenkaan tarkoita, etteikö muidenkin kuntalaisten palveluita kehitetä edelleen.
Esimerkiksi muistiystävällisen taajaman kehittäminen jatkuu suunnitelmien pohjalta monivuotisen
investointiohjelman kautta. Nyt on suunniteltu ja on aika toteuttaa. Muistiystävällinen taajama
palvelee kaikenikäisiä kuntalaisia. Jos palvelut ja tilat suunnitellaan niin, että ne huomioivat heikkoosaisimmat, eli esimerkiksi lapset ja vanhukset, voimme olla varmoja, että ne ovat hyviä kaikille,
myös meille työikäisille. Universal design / design for all ovat käsitteitä, joiden mukaisesti julkisen
sektorin tulisi suunnitella toimintansa. Tämä tarkoittaa tuotteiden, ympäristöjen, ohjelmien ja
palvelujen suunnittelua kaikkien käytettäviksi mahdollisimman laajasti ilman mukautuksen tai
erityisratkaisujen tarvetta.
Koronapandemia on tuonut paljon huolta ja haastetta tullessaan, mutta myös myönteisiä avauksia.
Muuttohalukkuus maaseudulle on lisääntynyt ja esimerkiksi Lapinjärvellä väestökehitys on ollut tänä
vuonna kasvavaa. Toivotaan, että tämä ei ole vain mikään lyhyt koronapyrähdys vaan pysyvä suunta.
Väestönkasvun eteen on tehty pitkäjänteisesti työtä ja tätä työtä on edelleen jatkettava.
Väestömäärällä on suuri merkitys talouteen. Koronapandemia on kirkastanut monelle varmasti sen,
miten tärkeää vapaus on. Maaseudulla on vapaus toimia ja tilaa olla.
Biokiertotalouden kehittäminen on Lapinjärvellä hyvässä vauhdissa. Biokaasusta elinvoimaa hankkeessa on selvitetty biokaasutuotannon mahdollisuuksia yhdessä kunnan edelläkävijäyritysten
kanssa ja toivottavasti kannattavuus saadaan sille tolalle, että laitosinvestointi voidaan toteuttaa ja
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pian voidaan kaikki ajaa lapinjärveläisellä biokaasulla. Erityisen tärkeitä tällaiset hankkeet ovat meille
kunnille, joissa yksityisautoilu on lähes pakollista julkisen liikenteen heikon tilanteen takia.
Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hankkeessa kehitetään Husulanmäelle uutta
ryhmärakennuttamismallia sekä biokiertotaloutta sekä vähähiilisyyttä lisääviä tuotteita ja palveluita.
Tässäkin ilmastotyössä Lapinjärvi on muita kuntia edellä. 2021 on tärkeä vuosi uusien asukkaiden
löytämiseksi, jotta alue saadaan rakennettua. Korona on tuonut omat haasteensa tällekin, mutta
toivottavasti ne saadaan selätettyä.
Jo yli vuosi sitten perustettu ikäihmisten palveluiden yhteisyritys Mehiläinen Lapinjärvi Oy laajentaa
viimein toimintansa täyteen tehoonsa, kun hoivakodin laajennus valmistuu ja palvelut saadaan
siirrettyä Honkahovista uusiin tiloihin. Honkahovi rakennuksena on oman aikansa tuote eikä enää
palvele siinä mielessä kuin mitä ikäihmisten hoiva tänä päivänä tarvitsee. Uuden hoivakodin
laajennuksen yhteyteen valmistuu myös kaikille kuntalaisille tarkoitettu kuntosali, jonka avulla
tuetaan ennaltaehkäisevää työtä ja eri-ikäisten ihmisten kohtaamista. Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen tulee entistä edelleen satsata, koska ikäihmisten määrä kasvaa kunnassa edelleen.
Koulun ja varhaiskasvatuksen puolella meillä on ollut myönteinen ongelma, eli tilanpuute.
Kirkonkylän koulun oppilasmäärä on kasvanut ja samoin hoidossa olevien lasten määrä päiväkoti
Peikkolaaksossa. Laadukkaat palvelut vetävät puoleensa. Koulujen osalta oppilasmääriä tasataan
suomenkielisellä puolella kahden koulun välillä. Tällä ratkaisulla saadaan myös opettaja- ja
ohjaajaresurssia jaettua lapsille järkevämmin. Moni meistä varmasti odotti uuden koulun investointia,
joka on nyt taloudellisista syistä jouduttu laittamaan hyllylle. Mutta vaikka nyt uutta
koulunlaajennusta ei saadakaan, niin uskon, että sivistystoimi osaa järjestää lapsillemme äärimmäisen
hyvät palvelut nykyisen palveluverkonkin piirissä. Kiinteistöt eivät ohjaa kehittämistä vaan lapsien
tarpeet. On hienoa saada myös saman ikäluokan lapset kaikki samaan kouluun kuten ruotsinkielisellä
puolellakin. Yläkoulupalvelut ostetaan edelleen Loviisasta ja Orimattilan suuntakin selvitetään.
Isoin investointi tulevaisuudessa on jätevedenpuhdistamo ja on syytä viritellä siihen jotakin hyvää
kehittämishanketta. Linjauksena hankkeisiin on, että niitä on syytä hakea aktiivisesti, mikäli niiden
avulla voidaan parantaa kustannustehokkuutta ja kehittää palveluita.
Myönteinen asia on myös se, että kaartin jääkärirykmentti tulee järjestämään valatilaisuuden
Lapinjärvelle. Tämä voi tuoda kuntaan noin 3 000 vierasta, näihin menoihin on kunnankin
kannattavaa panostaa, jotta saadaan vieraille hyvä mielikuva kunnasta.
Elämme koronapandemian takia maailmanlaajuisesti epävarmaa ja vaikeasti ennustettavaa aikaa
globaalisti ja kansallisesti. Kuntatalous on äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, valtion kompensaatiot
kattavat pääsääntöisesti vain tämän vuoden menetyksiä ja tulevaisuudessa on näköpiirissä vaikeita
aikoja. Lapinjärvellä talouden tasapainotus vaatii pitkäjänteistä sitoutumista talouden
tasapainotukseen niin kulujen karsinnan kuin tuottojen kasvattamisen merkeissä.
Tulevaisuuden kuvat voivat helposti ajaa kertomaan pelkästään kielteistä tarinaa. On kuitenkin hyvä
muistaa, että Lapinjärvellä on edelleen paljon hyvää ja mukavia, poikkeuksellisenkin ihania asioita.
Eivät ne hyvä asiat ole mihinkään kadonneet eikä niitä saa edes taloutta kurjistamalla katoamaan.
Pohditaankin siis kaikki, minkälaista tarinaa me kerromme Lapinjärvestä itsellemme ja muille.
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Muistetaan, että paljon on edelleen hyvin haasteista huolimatta. Kriisi on aina myös mahdollisuus ja
tulevaisuus on meille kaikille avoin. Koska tahansa voi tapahtua mitä tahansa hyvää.
Kuten presidentti Mauno Koivistokin sanoi:
Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.

Lapinjärvellä 13.11.2020
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 2017–2020 kokouksessaan
16.11.2016 § 36. Valtuusto päätti 11.11.2020 §41 jatkaa nykyisen strategian voimassaoloa
nykyisen valtuustokauden loppuun, 31.5.2020 asti. Strategia tulee laatia kevään 2021 aikana.
Ennen uuden strategian laadintaa tulee myös arvioida, miten ihmislähtöisen kunnan strategia on
toteutunut. Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston
keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta ja toimii pohjana koko kunnan
johtamisjärjestelmälle.
Strategia tähtää siihen, että vuonna 2020 Lapinjärvi on Suomen ensimmäinen Ihmislähtöinen
kunta. Toteuttamiseen Lapinjärvi
- kehittää ja tuottaa kaikki palvelut yhdessä niiden käyttäjien kanssa aidoista tarpeista lähtien
- tutkii, kokeilee, heittäytyy ja luo rohkeasti uutta
- johtaa välittämällä ja tekee työtä sitoutuneesti
- toimii nopeasti, vastuullisesti ja välttää turhaa byrokratiaa
- on innostava työympäristö, jossa jää aikaa ihmiselle
- on helposti tavoitettavissa
Lapinjärven kunnan missio on tuottaa kaikki kunnalliset palvelut ihmislähtöisesti. Visiona on
olla Suomen ensimmäinen ihmislähtöinen kunta vuonna 2020. Kunnan arvo on rehellisyys.
Strategian painopistealueet ovat: elinkaaripalvelut, elinvoimapalvelut, yhteisöllisyys ja verkostot
sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. Näiden alla on strategisia valintoja, joita ovat ”olemme
mukana kaikissa elämänvaiheissa”, ”Vahvistamme alueen elinvoimaa”, ”Kutsumme järjestöt ja
vapaaehtoiset osaksi palvelutuotantoamme” ja ”Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja
vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme”. Näiden alle ryhmittyvät strategiset tavoitteet.
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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 bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava
talousarviota.
Nykyinen kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan
kuntavaalikauden alusta 1.6.2017 lukien. Nykyisessä kuntalain säännöksissä korostetaan entistä
kuntalakia enemmän 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.
Nykyinen arviointimenettely erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevasta kunnasta on
voimassa vuosina 2017–2021 siten, että kunnan rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta
kuvaavat tunnusluvut määräytyvät enimmäkseen konsernitason taloustietojen perusteella, mikä
antaa luotettavamman kuvan kunnan talouden kokonaisuudesta. Aiemmin kuntien selviytymistä
taloustilanteestaan seurattiin kuntaemon tasolla laajemmin, nykyään kuntaemoa seurataan
alijäämän osalta. Seuranta tapahtuu konsernitasolla eli kattaen myös kunnan tytäryhtiöt ja
kuntayhtymäosuudet. Tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vuosittain Tilastokeskuksen
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.
Kuntalain 118 §:n mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää;
-jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa
säädetyssä määräajassa (neljä tilikautta. Jos syy on koronasta johtuva, voi kunta hakea lisäaikaa 2
vuotta/väliaikainen lakimuutos on voimassa 31.12.2025 asti)
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-jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä
vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Tämä kriteeri
täyttyi Lapinjärven kunnan osalta vuoden 2019 tilinpäätöksessä.
Lisäksi arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai
vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna
peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat neljä raja-arvot:
1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain
(1704/2009) 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta
negatiivinen;
2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien
kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti (raja-arvo vuoden 2020 luvun mukaan
laskettuna on 20,97 %);
3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien
keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla (raja-arvo vuoden 2019 tilinpäätösluvun
mukaan laskettuna on 10 626 €/asukas, (Lapinjärven kuntakonsernin tunnusluku
tilinpäätöksestä 2019 on 7 514 €/asukas);
4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia (Lapinjärven
kuntakonsernin luku vuonna 2019 oli 88,3 %)
Uudistetut kriisikuntakriteerit:
Kriisikuntakriteerit on uudistettu laissa 1.3.2019. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen
kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti
sovelletaan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalain 118§:ssä säädetään.
Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:
-jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa
säädetyssä määräajassa. (ei muutosta nykyiseen)
-jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä
vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa (ei muutosta nykyiseen)
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 (nykyisin
konsernin negatiivinen vuosikate);
2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien
kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (nykyisin 1 prosenttiyksikkö);
3) asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä
ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen
määrän vähintään 50 prosentilla (nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä);
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4) konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 (nykyisin tunnuslukuna:
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 tilinpäätöksen 2019 mukaan kriteerin konsernialijäämän suhteen ja
arviointimenettely on alkanut Lapinjärven kunnassa syksyllä 2020. Arviointiryhmä antaa
lausunnon Lapinjärven kunnan edellytyksistä selvitä taloudellisesti itsenäisenä kuntana vuoden
2021 tammikuun loppuun mennessä.
Lapinjärvi asetti maaliskuussa 2020 oman talouden tasapainottamisryhmän työstämään ja
löytämään pysyviä keinoja kunnan talouden tasapainottamiseksi. Talouden
tasapainottamisryhmä antoi loppuraporttinsa lokakuun puolessavälissä ja yhtenä keinona
tasapainottaa taloutta on nostaa tuloveroprosenttia 0,5 %-yksikköä sekä nostaa kiinteistöverot
0,1 %-yksikköä vuodelle 2021. Ryhmä ehdottaa myös osittaista Kymenlaakson Sähkön
osakemyyntiä sekä toiminnan sopeutumista pysyvästi 210 000 eurolla vuositasolla. Lisäksi ryhmä
on listannut näkemyksiä ja asioita jatkoselvityksiin.
Lapinjärvellä nyt laadittu budjetti vuodelle 2021 sisältää veronkorotuksia sekä
säästötoimenpiteitä eri toimialoilla. Osakemyynti on riippuvainen ostajasta sekä hyväksyttävästä
hintatasosta. Jos osakemyynti toteutuu, poistuu konsernialijämän kriisikuntakriteerin
täyttyminen, mikäli vuoden 2020 tilinpäätös ei ole merkittävästi alijäämäinen, mutta
sopeutumistoimenpiteet ovat joka tapauksessa tarpeen, jotta talous jatkossa on terveellä
pohjalla. Nyt laaditun budjetin säästötoimenpiteiden lisäksi sopeutumista jää tuleville vuosille ja
pysyvä taso (210 000 eur) on jaettu toteuttaviksi myös vuosina 2022–2023 niin, että vuoden
2024 taso olisi pysyvä taso.

1.4 Konsernin sitovat tavoitteet ja tulostavoitteet
Lapinjärven kuntakonsernin talous on oltava tasapainossa ja terveellä pohjalla
suunnitelmakauden 2021–2023 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.
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Osakeyhtiöiden hallitusten tulee päätöksillään tukea Lapinjärven kunnan kuntakonsernin
tavoitteiden saavuttamista.

2. KUNNALLISTALOUDEN KEHITYS 1, YLEINEN TALOUDEN TILANNE
Paikallishallinnon rahoitusasema on heikentynyt merkittävästi viimeiset kaksi vuotta. Kuluvana vuonna
paikallishallinnon rahoitusaseman arvioidaan kuitenkin kohoavan verrattuna poikkeuksellisen heikkoon
viime vuoteen kuntataloudelle kohdennettujen tukien turvin. Vahvistumisesta huolimatta
paikallishallinnon rahoitusaseman arvioidaan pysyvän alijäämäisenä. Paikallishallinnon menoja
kasvattavat covid-19-epidemian ja sen torjumisen ohella mm. väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja
terveydenhuoltomenojen kasvu sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset tehtävämuutokset
ja kriisin vuoksi päätetyt kuntataloutta elvyttävät toimet. Uusista tehtävistä ja tehtävien laajennuksista
aiheutuvat kustannukset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta.
Vuonna 2021 paikallishallinnon alijäämä syvenee kuluvasta vuodesta talouden elpymisestä ja hallituksen
tukitoimista huolimatta. Tähän vaikuttaa paikallishallinnon tulojen vaatimaton kasvu, jota hidastaa mm.
valtionosuuksiin kohdennettujen tukien pieneneminen. Kulutusmenojen kasvu maltillistuu vuoteen
2020 verrattuna, kun myynti- ja maksutulot toipuvat covid-19-kriisin aiheuttamasta notkahduksesta ja
osa elvytystoimista päättyy. Kuluvalta vuodelta arvioidaan kuitenkin siirtyvän sosiaali- ja
terveydenhuollon hoitojonoja ensi vuodelle, sillä voimakkaiden rajoitustoimien vuoksi ei-kiireellisiä
hoitoja on lykätty. Lisäksi covid-19-viruksen testauskulujen oletetaan kasvavan huippuunsa. Hallitus on
budjetoinut valtionapuihin hybridistrategian edellyttämän suojavarusteiden ja covid-testauksen
kustannukset. Kuntatalouden tilannetta hankaloittaa menojen sopeuttamisen vaikeus epävarmassa
tilanteessa, jonka kestoa on vaikea vielä ennakoida. Esimerkiksi julkisen liikenteen ja
kulttuuripalveluiden tukeminen voivat aiheuttaa kuntataloudessa ylimääräisiä menopaineita vielä
pitkään. Lisäksi kustannusten kasvua lisäävät kunta-alan kesäkuussa 2020 sopimat palkankorotukset.
Paikallishallinnon investointien oletetaan pysyvän korkealla tasolla koko ennustejakson ajan, vaikka
vilkkaan sairaalarakentamisen arvioidaan saavuttavan huippunsa lähivuosina. Investointipaineet pysyvät
kuitenkin jatkossakin mittavina rakennuskannan iän, infrainvestointitarpeiden ja väestön muuttoliikkeen
vuoksi. Kuntatalouden synkät näkymät voivat kuitenkin johtaa lopullisten investointipäätösten
viivästymiseen tai peruuntumiseen investointien priorisointitarpeen korostuessa entisestään.
Paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee v. 2022 määräaikaisten tukitoimien päättyessä.
Paikallishallinnon menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino kasvattaa paikallishallinnon
velkaantumista. Paikallishallinnon velka suhteessa BKT:hen jatkaa alijäämien vuoksi kasvuaan ja on v.
2024 n. 13 % suhteessa BKT:hen.

1

Lähde: Valtionvarainministeriön julkaisu 2020:70 5.10.2020 - Syksy 2020 Taloudellinen katsaus/Paikallishallinto
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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.
Vertailutietona käytetään vuoden 2019 tilinpäätöstietoja ja vuoden 2020 talousarviota.
Talousarviotiedoissa on huomioitu alkuperäinen talousarvio lisätalousarvioineen. Vuoden 2020
muutettu talousarvio sisältää mittavia kertaluonteisia, vain yhteen vuoteen kohdistuvia
säästötoimenpiteitä toimialoilla, koronapandemian sekä heikon taloudellisen tilanteen takia.
Mehiläinen Lapinjärvi Oy aloitti toimintansa 1.9.2019. Honkahovin palveluiden siirtyminen yhtiölle
on tarkoitus toteutua 1.2.2021 mennessä. Talousarviossa on täten Honkahovissa kustannuksia
yhden kuukauden osalta. Honkahovi-rakennuksen myynti yhtiölle tuottaa kunnalle luovutusvoittoa
n. 300 000 euroa vuonna 2021. Honkahovin palveluiden siirtyminen tarkoittaa kustannuserien
siirtoa tiliryhmälle palvelujen ostot. Tekniseltä toimelta on siirretty määrärahoja perusturvalle mm.
keittiö- ja ateriapalveluiden sekä kiinteistöpalveluiden osalta n. 220 000 euroa. Nämä kustannuserät
ovat aiemmin olleet perusturvatoimialan sisäisiä eriä. 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
Hallintojohtaja

Konsernihallinto
Keskushallinto

Perusturvajaosto

Hyvinvointijohtaja

Perusturvapalvelut

Sivistyslautakunta Sivistystoimenjohtaja

Sivistys- ja vapaaaikapalvelut

Tekninen
lautakunta

Tekniset palvelut

Tekninen johtaja

3.1.6 Toiminnalliset tavoitteet

Sitovat ja muut tavoitteet on esitetty tulosalueittain omassa talousarvio-osiossaan. Sitovat
toiminnalliset tavoitteet ovat tulosalueiden tuloskorteissa.

3.2
3.2.1

Taloussuunnitelman laskentaperusteet
Yleistä vuoden 2021 talousarviosta

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 24.8.2020 § 102 vuoden 2021 talousarvio-ohjeet ja raamit
hallintokunnille. Raamin laadinnassa lähdettiin vuoden 2019 tilinpäätöksestä ja osin vuoden 2020
talousarviosta. Pääpaino oli poikkeuksellisesi tilinpäätöstiedoissa, koska muutettu talousarvio 2020
sisältää huomattavat säästötoimenpiteet.
Kehystämisvaiheessa kehyksestä olivat jääneet pois Koy Lilliputin vastikkeiden lisäys sekä myös
yhteisyrityksen kustannusten nousu oli isompi kuin kehysvaiheessa arviointiin. Sosiaali- ja
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terveystoimen kustannusten nousu on kaiken kaikkiaan merkittävä. Osasyy on siinä, että omaa
toimintaa siirretään ostopalveluna tuotettavaksi. Hallintokunnat ovat aktiivisesti laatineet
talousarviota taloudellisia säästöjä sisältäväksi. Koko kunnan kokonaisuus on kehyksessä ja sisältää
paljon kustannusleikkauksia. 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 vuonna 2021 ja lisää talouden
ennustamisen haastetta. Valtio on kompensoinut kunnille koronapandemian menetyksiä
merkittävästi vuonna 2020 ja vielä jonkin verran 2021. Taloudelliset menetykset ja vaikutukset
näkyvät kuitenkin koko suunnittelukaudelle eikä valtion apuun voida pitkällä tähtäimellä luottaa.
Hallintokuntien 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 ja Loviisan yhteistoiminta-alue sekä yhteisyrityksen Mehiläisen esitys
laajenevasta palvelutarjonnasta.
Tulopuolella tuli hallintokuntien tarkistaa kaikki erät ja mahdollisuuksien mukaan tehdä taksoihin,
maksuihin ja vuokriin indeksikorotuksia sekä tasokorotuksia siten, että kunnan perimät maksut ja
vuokrat määritellään vastaamaan kuluja.
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.
Investointiohjelman pohjana pidettiin edelliseen taloussuunnitelmaan hyväksytyt investoinnit,
investointisuunnitelmaa piti kuitenkin tarkistaa ja priorisoida uudelleen siten, että vuosittainen
investointitaso on yhtä suuri kuin vuosittaiset poistot sekä, että lainakanta pysyy enintään maan
keskitasolla asukasta kohden mitattuna. Koko maan keskiarvo tunnusluvussa lainakanta/asukas oli
vuonna 2019 tilinpäätöksessä 3 342 euroa ja Lapinjärvellä 3 053 euroa/asukas. Lainamäärä / asukas
on taloussuunnitelmakauden aikana laskeva. Raamiohjeen mukaan vain välttämättömät investoinnit
toteutetaan. Suunnittelukaudella myös poistotason oli oltava realistinen ja vuosikate piti kattaa
poistot, tämä toteutuu taloussuunnitelmassa.
Tulopuolella on tarkistettu taksat ja maksut ja indeksikorotuksia sekä tasokorotuksia on tehty.
Hankkeiden osalta on arvioitu vaikutukset toimintatuottoihin sekä toimintakuluihin.
Investointisuunnitelmassa on varauduttu isoon investointiin eli kirkonkylän jätevedenpuhdistamon
uusimiseen.
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3.2.2 Verotulot

Talousarvion verotulokohtaan on merkitty 9,098 milj. euroa. Tuloveroprosenttiin on 0,5 %-yksikön
korotus sekä kiinteistöveroprosentteihin on 0,1 % -yksikön korotus vuoden 2020 tasosta. Verotulot
pohjautuvat osin Kuntaliiton tekemään veroennustekehikkoon ja osin kunnan omiin laskelmiin.
Hallitus on yhtenä korona-avustuksena korottanut kuntien yhteisövero-osuutta. Korotus on
väliaikainen vuosina 2020–2021. Yhteisöveron korotus tarkoittaa Lapinjärven kunnan osalta, että
yhteisöveroa kertyy suurin piirtein saman verran kuin ennen koronapandemiaa. Lisäksi hallitus on
päättänyt kompensoida varhaiskasvatusmaksujen aleneminen korottamalla yhteisövero-osuutta
pysyvästi kahdella prosenttiyksiköllä.
Verotulot vuonna 2021 jakaantuvat kunnallisveroon 7,833 milj. euroa, yhteisöveroon 630 000 euroa
sekä kiinteistöveroon 635 000 euroa.

3.2.3 Valtionosuudet

Talousarvion valtionosuuskohtaan on merkitty 7,920 milj. euroa. Luku on hieman vuotta 2020
alhaisempi johtuen vuonna 2020 maksetuista mittavista korona-avustuksista. Vuoden 2021
valtionosuus sisältää myös pientä korona-avustusta. Valtio tekee päätökset vuoden 2021
valtionosuuksista joulukuun lopulla. Julkisuudessa on ollut keskustelua siitä, että valtio olisi
kompensoinut koronavaikutuksia jo liikaa kunnille. Tämä voi aiheuttaa valtion näkemyksiin
muutoksia joko valtionosuuksien tai yhteisövero jako-osuuden osalta, onhan valtio ennenkin
takautuvasti muuttanut vastaavia päätöksiään.

3.2.4 Toimintatuotot

Toimintatuottojen määrä vuoden 2021 talousarvioissa on n.2,98 milj. euroa. Toimintatuottojen
kasvu on 5,3 % vuoden 2020 talousarvioon nähden ja n. 7,2 %:n kasvu vuoden 2019
tilinpäätökseen nähden. Pysyvien vastaavien myyntivoittoja talousarviossa on 300 000 euroa.

3.2.5 Toimintakulut

Toimintakulut vuoden 2021 talousarviossa ovat 19,95 milj. euroa. Toimintakulujen muutos vuoden
2020 talousarvioon nähden on + 3,4 % ja vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden +2,3 %.
Talousarvion toimintakuluihin sisältyy kotikuntakorvausmenoja 1milj. euroa, luku on n. 55 000
euroa enemmän verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Kotikuntakorvauserä tarkentuu viimeistään
joulukuun lopulla.
Konsernihallinnon toimintakulut ovat vuonna 2021 tasolla 1,660 milj. euroa, eli -5 % vuoden 2020
talousarvioon nähden. Konsernihallinto alittaa raamin toimintakatteen n. 120 000 eurolla. Tämä
johtuu osin siitä, että hankekulut ovat pienemmät vuonna 2021 mutta myös siitä, että toimialalla on
tehty säästöjä, enimmäkseen ’juustohöylä’ -periaatteella.
Perusturvan toimintakulut vuonna 2021 on arvioitu olevan n. 11 milj. euroa. Kasvua vuoden 2020
talousarvioon nähden on 6,6 %, eli n. 700 000 euroa. Perusturvapalvelut ylittävät raamin antaman
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toimintakatteen n. 480 000 eurolla. Toimintakulujen kasvu tulee kasvavista kustannuksista
ikääntyvien palveluissa, Loviisan yhteistoiminta-alueen palveluissa sekä erityishuollon palveluissa.
Perusturvan toimintakuluissa on jatkossa kustannuseriä, jotka ennen ovat näkyneet ainoastaan
sisäisinä kustannuserinä, kuten ateria- ja muut keittiökustannukset sekä kiinteistökustannuksia. Tästä
syystä määrärahasiirto on tehty tekniseltä toimelta perusturva toimialalle 220 000 euron edestä
vuonna 2021. Lisääntynyt palvelutarve tehostettuun palveluasumiseen sekä kotihoidon palveluihin
lisää kustannuksia, kuten myös palkankorotukset, hoitajamitoitus sekä muut hinnankorotukset ja
kustannuserät yhteisyrityksessä, yhteensä n. 200 000 euroa. Loviisan yhteistoiminta-alueen
kustannuslisäys antamansa vuoden 2020 talousarvioon nähden on n. 200 000 euroa. Erityishuollon
kustannukset nousevat n. 100 000 euroa.
Sivistyspalvelujen toimintakulut vuonna 2021 ovat n. 4,42 milj. euroa. Kasvu vuoden 2020
talousarvioon nähden on 2,7 %. Kasvu johtuu pitkälti siitä, että vuoden 2020 muutettu talousarvio
on hiottu aivan minimiin. Tilinpäätökseen 2019 nähden sivistyksen toimintakulut ovat laskeneet
vuoden 2021 talousarviossa n. 1,6 %. Sivistyspalvelut alittavat raamin antaman toimintakatteen n.
60 000 eurolla. Toiminnan muutoksia ovat aamupäivätoiminnan lakkauttaminen, kotihoidon
kuntalisän lakkauttaminen, suomenkielisten koulujen oppilaiden tasaaminen koulujen välillä sekä
yhdistysavustusten leikkaaminen.
Teknisen toimen toimintakulut ovat vuonna 2021 tasolla 2,84 milj. euroa, joka on -2,1 % vuoden
2020 talousarvioon nähden. Lasku johtuu määrärahasiirrosta perusturva toimialalle sekä muista
kustannussäästöistä toimialalla, kuten esim. tieavustusten leikkaaminen. Kustannuskasvua on
teknisellä toimella vuonna 2021 mm. hoitovastikkeissa n. 130 000 euroa sekä joukkoliikenteessä n.
38 000 euroa. Tekninen toimi ylittää raamin antaman toimintakatteen n. 137 000 eurolla.

3.2.6 Poistot

Poistoarvio vuosina 2021–2023:
Poistot

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Kunta (pl. Vhl)

-435 079

-452 300

-417 650

-428 000

-428 000

Vesihuoltolaitos

-148 522

-150 600

-151 350

-152 000

-152 000

Yhteensä

-583 601

-602 900

-569 000

-580 000

-580 000

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.
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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 407 000 euroa. Näillä
näkymin vuoden 2020 tilinpäätöksen tulos voisi näyttää nollatulosta tai jos ei yllättäviä suuria
menoeriä tulisi voisi tulos olla ylijäämäinenkin. Suunnittelukaudella 2021–2023 vuosikate riittää
kattamaan poistot ja tulos on ylijäämäinen. Konsernitasolla taseeseen kertynyt alijäämä on
tilinpäätöksen 2019 mukaan 2,89 milj. euroa.
Vuoden 2021 taloussuunnitelma on ylijäämäinen noin 282 000 euroa. Talousarvio on tarkoituksella
laadittu ylijäämäiseksi kunnan taloudellisen tilanteen takia. Talousarvio sisältää veronkorotuksen 0,5
%-yksikköä, mikä selittää tuloksesta noin 167 000 euroa sekä kiinteistöverokorotuksen 0,1%yksikköä, mikä on n. 80 000 euroa. Taloussuunnitteluvuosina 2022–2023 tulos näyttää myös
ylijäämää, joskin huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2021. Taloussuunnittelukautena talous
tulee olemaan kireä ja kaikki toimenpiteet talouden kurissapitoon on otettava käyttöön.
Ylijäämäinen tulos on tärkeä, jotta kuntakonsernin alijäämää saadaan pienentymään myös pitkällä
tähtäimellä.
Taloudellisesti tärkeässä roolissa on sosiaali- ja terveystoimen ulkoa ostettavissa palveluissa. Kaikin
keinoin on varmistettava, että kustannukset pysyvät maltillisella tasolla. Tosiasia on, että
väestömme ikääntyy ja palvelutarve voi lisääntyä.
Sosiaali- ja terveystoimen kansallisen uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alkaen.
Lapinjärvi on mukana Itä-Uudenmaan alueelle toimintaa suunnittelevissa ’Tulevaisuuden sotekeskus’ sekä ’Rakenneuudistus’ -hankkeissa. Sote-uudistuksen rahoituspohja määrittyy vasta
vuonna 2022 ja hankaloittavana tekijänä määrittelyssä on koronan tuomat lisäkustannukset
sotealalle vuonna 2020 sekä tulevina lähivuosina. Taloussuunnitelmassa on arvioitu myös miltä
taloudellinen tilanne voisi näyttää vuonna 2023 jos sote-uudistus toteutuu aikataulussa, tosin
epävarmuustekijöitä on vielä paljon.
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3.3

Tulos- ja rahoituslaskelmat

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021
LAPINJÄRVI
KUNTA YHTEENSÄ, ULKOISET ERÄT

TP 2019

TA+MUUTOS
2020

TA 2021

Ero%

MYYNTITUOTOT

795 134

748 682

695 150

-7,2

MAKSUTUOTOT

648 204

632 860

680 300

7,5

TUET JA AVUSTUKSET

285 320

351 811

249 796

-29,0

1 047 262

1 092 518

1 351 595

23,7

2 775 919

2 825 871

2 976 841

5,3

7 259

0

4 000

7 259

0

4 000

-4 892 201

-4 765 584

-4 061 988

-14,8

PALKAT JA PALKKIOT

-3 752 267

-3 630 558

-2 970 393

-18,2

HENKILÖSIVUKULUT

-1 139 934

-1 135 026

-1 091 595

-3,8

-1 021 816

-992 209

-948 415

-4,4

-118 119

-142 817

-143 180

0,3

-12 213 264

-12 428 133

-13 762 994

10,7

-1 081 234

-882 770

-760 154

-13,9

AVUSTUKSET

-639 628

-540 046

-555 200

2,8

MUUT TOIMINTAKULUT

-671 299

-681 578

-811 005

19,0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-19 497 627

-19 298 111

-19 951 341

3,4

TOIMINTAKATE

-16 714 449

-16 472 240

-16 970 500

3,0

VEROTULOT

8 839 702

8 404 000

9 098 000

8,3

VALTIONOSUUDET

7 226 374

7 609 403

7 920 000

4,1

1 455

0

0

MUUT RAHOITUSTUOTOT

859 215

960 973

858 300

-10,7

KORKOKULUT

-33 998

-70 000

-50 000

-28,6

-4 552

-4 000

-4 500

12,5

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

822 120

886 973

803 800

-9,4

VUOSIKATE

173 747

428 136

851 300

98,8

-583 601

-602 900

-569 000

-5,6

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-583 601

-602 900

-569 000

-5,6

TILIKAUDEN TULOS

-409 853

-174 764

282 300

-261,5

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-409 853

-174 764

282 300

-261,5

TOIMINTATUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT

ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT

MUUT RAHOITUSKULUT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
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LAPINJÄRVI
TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2021
TP 2019

TA+MUUTOS
2020

TA 2021

Ero%

TS 2022

TS 2023

173 747

428 136

851 300

98,8

589 001

725 000

TOIMINNAN RAHAVIRTA
VUOSIKATE
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

64 102

-35 000

-300 000

757,1

-10 000

-10 000

237 849

393 136

551 300

40,2

579 001

715 000

-1 086 636

-607 129

-926 000

52,5

-755 000

-727 000

27 690

13 355

0

-100,0

0

0

548 326

35 000

300 000

757,1

10 000

10 000

-510 620

-558 774

-626 000

12,0

-745 000

-717 000

-272 771

-165 638

-74 700

-54,9

-165 999

-2 000

1 000 000

0

0

0

0

-402 054

-402 000

-402 000

-402 000

-402 000

100 000

0

0

697 946

-402 000

-402 000

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET

-17 358

0

SAAMISTEN MUUTOS

130 825

0

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS

125 474
238 941

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

RAHAVAROJEN MUUTOS

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
LAINAKANNAN MUUTOKSET
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS

0,0

0

0

-402 000

-402 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

936 887

-402 000

-402 000

0,0

-402 000

-402 000

664 116

-567 638

-476 700

-16,0

-567 999

-404 000

0,0

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
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TULOSLASKELMA KOKO SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023
€/ulkoiset erät

TULOVEROPROSENTTI

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

SOTE
TS 2023

20,50 %

+muutos
21,00 %

21,50 %

21,50 %

21,50 %

8,24 %

TOIMINTATOTOT
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
TOIMINTAKULUT

2 775 919
2 825 871
7 259
-19 497 627 -19 298 111

2 976 841
4 000
-19 951 341

2 643 000
4 000
-19 891 000

sis. SOPEUTUMINEN
TOIMINTAKATE

-16 714 449 -16 472 240

-16 970 500

VEROTULOT
VALTIONOSUUDET
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

110 000
-17 243 999

2 649 000
4 000
-19 891 000
100 000 (+110
000)
-17 238 000

2 063 000
4 000
-8 891 000
100 000 (+110
000)
-6 824 000

8 839 702
7 226 374
822 120

8 404 000
7 609 403
886 973

9 098 000
7 920 000
803 800

9 050 000
8 000 000
783 000

9 180 000
8 000 000
783 000

4 013 000
2 666 667
783 000

VUOSIKATE

173 747

428 136

851 300

589 001

725 000

638 666

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-583 601

-602 900

-569 000

-580 000

-580 000

-580 000

TILIKAUDEN TULOS

-409 853

-174 764

282 300

9 001

145 000

58 666

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

TP 2019

TA 2020
+muutos

TA 2021

TS 2022

TS 2023

TS 2023
SOTE

Toimintatuotot/toimintakulut %

14

15

15

13

13

23

Vuosikate/Poistot %

30

71

150

102

125

110

Vuosikate €/asukas (ei sis. harkinnanvarainen rahoitus)

67

164

330

230

286

252

Kunnan kertynyt ylijäämä taseessa

406 878

232 114

514 414

523 415

668 415

582 082

-2 889 582

-3 194 346

-2 904 561

-2 888 076

-2 735 591

-2 821 924

Kuntakonsernin yli-/alijäämä, €/asukas

-1 109

-1 226

-1 126

-1 130

-1 080

-1 114

Tytäryhtiöiden tulokset yhteensä

6 573

4 344

7 485

7 485

7 485

7 485

Asukasmäärä (Tilastokeskus, ennuste v.2020-2023)

2 606

2 606

2 579

2 556

2 534

2 534

Kuntakonsernin kertynyt yli- tai alijäämä taseessa

TULOVEROPROSENTTI, Lapinjärvi

20,50 %

21,00 %

Kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti

19,88 %

19,97 %

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

TP 2019

TA
2020
+muutos

Lainanhoitokate, kunta

21,50 %

21,50 %

21,50 %

8,24 %

TA 2021

TS 2022

TS 2023

TS 2023
SOTE

0,5

1,1

2,0

1,4

1,7

1,5

0,6

0,8

0,8

0,9

0,9

Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus, %
Lainat €/asukas, kunta

0,4
88,3
3 053

2 899

2 773

2 641

2 505

2 505

Lainat €/asukas, kuntakonserni, *=arvio

7 514

n. 7 140*

n. 6 840*

n. 6 520*

n. 6 200*

n. 6 200*

Uusimaa lainat €/as. kuntataso v.2019 Tilastokeskus

2 886

Koko maa lainat €/as. kuntataso v.2019 Tilastokeskus

3 342

Uusimaa lainat €/as. konserni v.2019 Tilastokeskus
Koko maa lainat €/as. konserni v.2019 Tilastokeskus

8 401
7 084

Laskennallinen lainanhoitokate, kuntakonserni, arvio 2020-2023
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3.4

Sitovuustaulukko

VUODEN 2021 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO
ULKOISET ERÄT

SITOVUUS* MÄÄRÄRAHAT

TULOARVIOT

KÄYTTÖTALOUSOSA
Konsernihallinto ja Keskushallinto

N

-1 660 392

456 671

Perusturvapalvelut

N

-11 032 117

580 500

Sivistyspalvelut

N

-4 423 606

315 045

Tekniset palvelut

N

-2 835 226

1 628 625

TULOSLAKSELMAOSA
Verotulot

N

Valtionosuudet

N

Rahoitustuotot ja -menot

N

Satunnaiset erät

N

9 098 000
7 920 000
-54 500

858 300

INVESTOINTIOSA
Kohdekohtainen, yli 10 000 eur

B

-926 000

RAHOITUSOSA
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset

B

Antolainasaamisten vähennykset

B

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys

B

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

B

Lyhytaikaisten lainojen muutos

N

Oman pääoman muutokset

-402 000

B

Vaikutus maksuvalmiuteen
TALOUSARVIO YHTEENSÄ

476 700
-21 333 841

21 333 841

* 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 2019
Talousarvio 2020
KONSERNIHALLINTO
Tulot
Menot
Toimintakate

Talousarvio 2021

244 272
-1 923 522
-1 679 250

381 505
-1 747 139
-1 365 634

456 671
-1 660 392
-1 203 721

452 484
-93 529
-21 957

357 661
-101 556
-24 100

444 531
-91 112
-26 000

576 935
-10 176 931
-9 599 996

597 762
-10 347 483
-9 749 721

580 500
-11 032 117
-10 451 617

0
-370 321
-31 985

0
-380 340
-27 800

34 786
-165 543
-2 350

356 092
-4 494 780
-4 138 688

258 724
-4 306 579
-4 047 855

315 045
-4 423 606
-4 108 561

Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Poistot ja arvonalentumiset

0
-922 114
-199 563

0
-899 241
-210 900

37 151
-1 103 111
-217 350

TEKNISET PALVELUT
Tulot
Valmistus omaan käyttöön
Menot
Toimintakate

1 598 621
7 259
-2 902 394
-1 296 514

1 587 880
-2 896 910
-1 309 030

1 624 625
4 000
-2 835 226
-1 206 601

Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Poistot ja arvonalentumiset

1 119 156
-185 676
-330 096

1 271 555
-248 079
-340 100

1 133 218
-289 920
-323 300

YHTEENSÄ
Tulot
Valmistus omaan käyttöön
Menot
Toimintakate

2 775 920
7 259
-19 497 627
-16 714 449

2 825 871
-19 298 111
-16 472 240

2 976 841
4 000
-19 951 341
-16 970 500

Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Poistot ja arvonalentumiset

1 571 640
-1 571 640
-583 601

1 629 216
-1 629 216
-602 900

1 649 686
-1 649 686
-569 000

Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Poistot ja arvonalentumiset
PERUSTURVAPALVELUT
Tulot
Menot
Toimintakate
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Poistot ja arvonalentumiset
SIVISTYSPALVELUT
Tulot
Menot
Toimintakate

=valtuustoon nähden sitovat erät
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3.6

Kunnan organisaatio
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3.7

Lapinjärven kuntakonserni

LAPINJÄRVEN KUNTAKONSERNI

LAPINJÄRVEN KUNTA

TYTÄRYHTIÖT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN
YHDISTELTÄVÄT
KUNTAYHTYMÄT

Kiinteistö Oy Labyrintti
100%

Eteva kuntayhtymä
0,97 %

Kiinteistö Oy Lapinjärven
Lilliputti
100%

Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri
0,22 %

Kiinteistö Oy Porlammin
Taitotalo
100%

Kårkulla samkommun
0,11 %

Lapinjärven Lämpö Oy
100%

Uudenmaan liitto
0,19 %
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4. KÄYTTÖTALOUS
4.1 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 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Tuotot

244 272

381 505

456 671

77 438

78 212

Kulut

-1 923 522

-1 747 139

-1 660 392

-1 668 694

-1 677 037

Toimintakate

-1 679 250

-1 365 634

-1 203 721

-1 591 256

-1 598 825

Toimintaympäristö ja sen muutokset
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Lapinjärven kunta on taloudellisesti erityisen vaikeassa tilanteessa ja kriisikunnan arviointimenettely
aloitettiin elokuussa 2020.
Koronapandemia vaikutti paljon vuoden 2020 talouteen ja toimintaan. Monet vuodelle 2020 kaavaillut
toiminnot on jouduttu karsimaan tai lykkäämään tuleville vuosille.
Vuoden 2021 aika tulee päivittää kuntastrategia. Kuntavaalit ovat keväällä 2021 ja uusi valtuustokausi
alkaa 1.6.2021.
Sosiaali- ja terveystoimen uudistus etenee ja tulee voimaan 2023, jolloin Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
aloittaa toimintansa ja kunnan järjestämisvastuulla olleet sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle.

Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset
Ikäihmisten palveluiden siirto yhteisyritykseen vähentää hieman keskushallinnon talous- ja
henkilöstökustannuksia.
Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma) käyttöönotto
lisää keskushallinnon työtä ja kustannuksia.
Talouden tasapainotusryhmän loppuraportin mukaisesti
- 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.
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 2021 jatketaan tonttien myyntiprosessin vahvistamista sekä panostetaan
tonttimyyntiin sekä aktivoidaan lisämaan myyntiä nykyisten tonttien reuna-alueilla. Biokiertotalouden
ekosysteemiin pyritään hankkimaan lisää yrityksiä. Uusien yritysten paikkakunnalle saamiseen
panostetaan ja pyritään saamaan edelleen nykyisiä yrityksiä kasvattamaan toimintaa. Alkavien yrittäjien
neuvonta ostetaan kehitysyhtiö Posintrasta.
Markkinoinnissa on tehty varaus ostopalveluihin sekä esim. 3 kk korkeakouluharjoittelijan
palkkaamiseen, jotta saadaan tehtyä markkinointitoimenpiteet sekä järjestettyä kesän tapahtumat. Mikäli
koronatilanne on hallinnassa ja tapahtumia voidaan järjestää, järjestetään Lapinjärvellä Kaartin
jääkärirykmentin sotilasvalatilaisuus ja tuohon elokuun viikonloppuun on tarkoitus keskittää myös
Lapinjärven Puistofestarit. Sotilasvalatilaisuus tuo Lapinjärvelle noin 3000 vierailijaa. Pyritään
järjestämään tapahtuma myös Siviilipalveluskeskuksen kanssa yhdessä. Lisäksi järjestetään
Näköalapaikka-messut työllisyyden parantamiseksi.
Markkinoinnissa on varaus myös mm. kotisivujen käyttökustannuksiin, mahdollisiin lehti-ilmoituksiin ja
kuulutuksiin sekä muihin tiedotuskustannuksiin.
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Husulanmäellä on koeasuja, joka toteuttaa myös viestintää Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin hankkeelle. Husulanmäelle pyritään löytämään lisää markkinointia edistäviä kumppaneita, jotta alue
saadaan rakennettu lähivuosien aikana.
Elinkeinotoimeen on varattu yht. 69 184 euroa.

Ihku- ja hyky-avustukset hyviin ideoihin, hyvinvointiin ja terveydenedistämiseen
Vuodesta 2017 käytössä olleet ”ihku-avustukset” ovat todettu hyväksi keinoksi mahdollistaa yhteisön
toimintaa. Kunta myöntää m hyvien ideoiden rahoitukseen. Ihku-rahan 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.
Vuonna 2019 aloitettiin myös Hyvät kylät -avustus terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kylissä.
Hyvät kylät -avustuksen saaja voi olla yksityinen henkilö, yhdistys tai yritys, mutta rahoitus tulee käyttää
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, avoimeen ja maksuttomaan toimintaan.
Kunta myös sponsoroi kuntalaisia markkinointitarkoituksessa. Yhteensä avustuksiin ja sponsorointiin
on vuodelle 2021 varattu 7 200 euroa.

Työllistäminen
Kesätyöllistäminen
Talousarvio on laadittu siten, että siihen on varattu määräraha kaikkien vuonna 2005 syntyneiden
palkkaamiseen ajatuksena, että kunta tarjoaa kesätyön kaikille yhden ikäluokan nuorille (3 viikkoa /675
euroa). Vuonna 2005 syntyneitä on kunnassa nyt 17 nuorta. Mikäli kaikki eivät ota kesätyöpaikkaa
vastaan voidaan palkata myös vuonna 2004 syntyneitä nuoria kesätyöhön koska tätä ikäluokkaa ei voitu
työllistää kesällä 2020 koronaepidemiatilanteen vuoksi. Kesätyöllistämiseen on varattu 20 000 euroa.
Lisäksi edelleen maksetaan lisäksi kesätyöpaikkatukea (a´170 euroa) yrityksille, jotka palkkaavat nuoria
kesätöihin.

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 3 henkilölle koko
kunnan tasolla.

Taitopaikka-toiminta
Talousarvioon on varattu Taitopaikka-toimintaan määräraha, joka koostuu pääasiallisesti Taitotalon
vuokrasta ja henkilöstöstä. Budjettiin on varattu vuoden 2020 tapaan palkkarahat 100 % isännälle ja 50
% luotsille. Työelämävalmennuksen kautta on saatu hillittyä työmarkkinatukikustannuksia sekä
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parannettua kunnan työllisyyttä. Palvelua myydään myös muille kunnille. Taitopaikan toiminnan
vakiinnuttamiseksi olisi hyvä sitoutua Taitopaikka-toimintaan ainakin vuosille 2021–2022 ja arvioida
tilanne uudestaan vuoden 2022 aikana esim. sen osalta vaikuttaako palveluun 2023 voimaantuleva soteuudistus.

Työmarkkinatuen kuntaosuus
Kunnat rahoittavat osan työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta. Kunta maksaa
työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä.
Työllistämistä tukevat palvelut kustannukset 2021:

376 869 €

Rakennus- ja ympäristöpalvelut
Rakennusvalvonta auttaa ja neuvoo asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakennuslupaasioissa 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 2021:

83 300 €

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 sekä hoitaa myös Lapinjärven kunnan
lomituspalvelut.
Maaseutuhallinnon kustannukset 2021:

40 870 €

Keskushallintopalvelut
Kunta on ostanut vuodesta 2013 alkaen taloushallinnon palvelut Sarastia Oy:ltä. Kesäkuusta 2019
alkaen Sarastia Oy tuottaa kunnalle myös palkkahallintapalvelut. Vaikka yhteistyö Sarastia Oy:n kanssa
on sujunut hyvin, toiminta vaatii edelleen kunnalta aktiivista seurantaa ja ostajan otetta sekä erilaisten
toimintamahdollisuuksien analysointia sekä vertailua.
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Taloushallinnon osalta uusi taloustietolaki asettaa vaatimuksia kuntien taloustietojen raportointiin.
Tämä tarkoittaa merkittävää muutosta nykyisten taloustietojen toimittamisen tapaan, tavoite on
parantaa tiedon laatua ja vähentää virheitä, tehostaa talousprosessia, poistaa manuaalista työtä ja saada
taloustietoja reaaliaikaisesti. Lapinjärvi on osaltaan mukana Sarastia Oy:n projektissa vuosina 2020–
2022, joka mahdollistaa lainmukaista automatisoitua raportointia suoraan Valtiokonttorille vuodesta
2021 alkaen.
Kaikilla kunnan ICT-palveluiden osa-alueilla huolehditaan siitä, että kustannukset ovat hallittuja ja ne
kohdennetaan oikein ja läpinäkyvästi.
Mikäli rahoitus saadaan, osallistuu kuntalaisvaikuttamista sekä digitalisaatiota edistävään OPEN
AGENDA – hankkeeseen ajalla 1.11. 2020 - 31.10.2022 nykyisen henkilöstön työajan siirtoina.
Kunta on mukana Sarastia Oy:n tele-operaattoripalveluiden kilpailutuksessa, jonka odotetaan laskevan
nykyisiä teleoperaattorikustannuksia.

Henkilöstöhallinto, työhyvinvointi ja henkilöstön kehittäminen
Henkilöstön osalta jatketaan nk. ihku-agenttien kouluttamista. Lisäksi panostetaan edelleen
esimiesiltapäiviin ja kohdennettuihin koulutuksiin tarpeen mukaan. Vuonna 2019 oli koulutuksen
painopistevuosi, joten 2021 yhteisiä koulutuksia on vähemmän kuin vuonna 2019. Muut
koulutusmäärärahat on jaettu talousarviossa toimialoille, jotta vaikutusmahdollisuudet koulutuksiin
osallistumiseen paranevat toimialoilla.
Kunnassa otettiin käyttöön tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä (TVA) vuonna 2019. Vuonna
2021 järjestelmän on tarkoitus laajentua käsittämään myös OVTESin alaista henkilöstöä (työtä ei
pystytty viemään eteenpäin vuonna 2020).
Henkilöstölle jaetaan virikeseteleitä 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.
Hankkeet ja projektit
ESR-hanke Hyvinvoinnin tilat päättyi lokakuun lopussa 2020.
Biokaasusta elinvoimaa -hanke on Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama yritysryhmähanke, jossa
selvitetään biokaasulaitoksen/-ien rakentamista Lapinjärvelle. Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2019 –
31.12.2021. Kokonaisbudjetti on 133 754 euroa ja siitä kunnan omarahoitusosuus koko hankeajalla 5 000
euroa. Hanke tukee strategian tavoitteita biotalous-kunnaksi kehittymiseksi ja yrittäjän arjessa tukena
olemista.
Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hanke on EAKR-hanke, jonka rahoitus tulee Uudenmaan
liiton kautta. Lapinjärvi on hankkeen päätoteuttaja. Muut toteuttajat ovat Aalto- yliopisto ja Laurea AMK.
Hankkeessa kehitetään yrityksille kiertotaloutta edistäviä ja vähähiiliä tuotteita ja palveluita sekä
uudenlaista ryhmärakennuttamisen mallia Husulanmäelle. Hankkeen toteuttamisaika on 1.9.2019 –
31.12.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti koko hankeajalla on 513 641 euroa ja kunnan omarahoitusosuus
61 065 euroa koko hankeajalla sisältäen työajansiirtoja ja hankkeelle vyörytettäviä kustannuksia. Hanke
toteuttaa kunnan strategian tavoitetta kehittyä ihmislähtöiseksi kunnaksi ja biotalouskunnaksi sekä tarjota
uudenlaisia vaihtoehtoja asumiseen.
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Open Agenda -hankkeeseen on haettu rahoitusta VM:stä ympäri Suomen levittäytyvän verkoston
kanssa. Hankkeen päätavoite on saada uudenlainen kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismalli
käyttöön. Hankkeen aikana tuotetaan kokeiluja osallistuvissa kunnissa. Kokeilut kohdistuvat kuntalaisten
kussakin kunnassa itse valitsemiin haasteisiin. Tavoitteena on luoda näistä ”haasteista” avointa dataa
hyödyntäviä uusia osallistumismalleja. Omarahoitusosuus työajan siirtoina.
Lisäksi muistiystävällisen taajaman suunnitelman toimeenpanoon ja muistiystävällisin taiteen
kehittämiseen etsitään aktiivisesti rahoitusta liittyen strategian tavoitteeseen kehittyä muistiystävälliseksi
kunnaksi. Samoin jatketaan yhteisöllisten kotisivujen tekemiseen tukemaan ihmislähtöisen kunnan
toimintamalleja ja kehittämistä. Näihin ei ole kuitenkaan omarahoitusosuutta varattuna budjettiin.

Tärkeimpiä toiminnan tilastotietoja ja ennusteita
TP2018

TP2019

TA2020

2021 tavoite

Väkiluku

2665

2606

2626 (tot.
09/2020)

2640

Myydyt tontit

0

1

3

5

Yritysten
nettomäärä

289

302

310

312

Lapinjärvi esillä
painetussa
mediassa

1167

2033

1500

2200

Lapinjärvi esillä
sosiaalisessa
mediassa

4162

4679

5000

5200

Työttömyysaste,
%

7,7

8,4

alle 9

alle 9
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Henkilöstösuunnitelma 2021–2023
Vakituinen henkilöstö

TA 2020

TA 2022

TS 2022

TS 2023

Konsernihallinto

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 mikäli säilyy
kunnan toimintana

Toimiala
yhteensä

9,7

9,7

9,7

9,7

Hanke- ja projektihenkilöstö sekä muut määräaikaiset (tiedossa olevat hankkeet)

TA 2020
Elinkeinotoimi ja 1,2
markkinointi
Hyvinvoinnin
tilat

TA 2021

TS 2022

TS 2023

0,8

1

1

1

1

2 (10kk)

Resurssiviisaaksi 1,1
ihmislähtöisin
keinoin

1,1

Biokaasusta
elinvoimaa

0,4

0,4

Toimiala
yhteensä

4,3

2,3

35

Yhteenveto suunnitelmista, uudet lisämäärärahaa vaativat ja määrärahaa pienentävät
toimenpiteet ja vaikutukset määrärahoihin
TA 2021

TS 2022

TS 2023

Konsernihallinto

vähennys/lisäys €

vähennys/lisäys
€

vähennys/lisäys
€

Viestintäassistentin
palkkaamatta
jättäminen

Kustannusvähennys
vuonna 2021
24 000 euroa.

Honkahovirakennuksen myynti

Tuottolisäys
vuonna 2021
300 000 euroa.
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TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021
KONSERNIHALLINTO

TP 2019

TA+MUUTOS
2020

TA 2021

Ero%

MYYNTITUOTOT

34 130

31 450

16 550

-47,4

MAKSUTUOTOT

10 674

1 000

1 000

0,0

189 209

270 969

122 221

-54,9

27 764

78 086

316 900

305,8

244 272

381 505

456 671

19,7

TOIMINTATUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT

-853 022

-802 968

-802 744

-0,0

PALKAT JA PALKKIOT

-672 786

-626 111

-614 253

-1,9

HENKILÖSIVUKULUT

-180 236

-176 857

-188 491

6,6

-160 429

-152 983

-160 415

4,9

ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-19 808

-23 874

-28 076

17,6

-652 732

-646 919

-564 541

-12,7

-43 624

-19 121

-16 050

-16,1

AVUSTUKSET

-246 322

-222 600

-227 200

2,1

MUUT TOIMINTAKULUT

-127 822

-55 531

-49 857

-10,2

TOIMINTAKULUT

-1 923 522

-1 747 139

-1 660 392

-5,0

TOIMINTAKATE

-1 679 250

-1 365 634

-1 203 721

-11,9

464 296

357 661

444 531

24,3

-43 709

-27 730

-33 861

22,1

-4 161

-2 650

-2 250

-15,1

-45 659

-71 176

-55 001

-22,7

-21 957

-24 100

-26 000

7,9

PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

SISÄISET ERÄT
MYYNTITUOTOT
MUUT TOIMINTATUOTOT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
MUUT TOIMINTAKULUT

POISTOT

5 694
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TULOSKORTTI, Konsernihallinto 2021–2023
TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MENESTYSTEKIJÄ

MITTARIT /
TOTEUTUMINEN

ELINKAARIPALVELUT
– Olemme mukana kaikissa elämän vaiheissa
Mahdollistamme laadukkaat
peruspalvelut

Ihmislähtöisen kunnan
ensimmäinen prototyyppi
valmis 2020 ja Lapinjärvi on
tunnettu kunta-alan
edelläkävijä.

Ihmislähtöisen toimintamallin Koko kunnan henkilöstö
kehittäminen, juurruttaminen koulutetaan siihen, miten
ja mallintaminen.
ihmislähtöinen kunta toimii ja
jokainen osaa soveltaa tietoa
Kehitetään ihmislähtöinen
omaan työhönsä. Henkilöstön
kunta -mittarit.
tyytyväisyys hyvä tai
erinomainen
Kehitetään muistiystävällistä
taajamaa.
Kuntalaisten tyytyväisyys
palveluihin hyvä tai erinomainen
Ihmislähtöinen kunta -mittareilla
mitattuna ihmislähtöinen kunta
toimii.

Takaamme itsenäisen kunnan
ketterän toimintakulttuurin

Muistiystävällinen taajama
valmis 2025.

Esteettömät kotisivut

Kehitämme kunnan kotisivuja
ja sähköisiä palveluja
Lapinjärven tunnettavuus
palvelemaan paremmin
paranee.
kuntalaisia tarvelähtöisesti ja
yhteisöllisesti.

ELINVOIMAPALVELUT
– Vahvistamme alueemme elinvoimaa
Autamme yritystoimintaa alkuun ja
olemme tukena yrittäjien arjessa
Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja
asumiseen
Käytämme lähipalveluita, tuemme
lähityötä ja nautimme lähiruokaa

Selkeä prosessi tonttimyyntiin
ja vapaille toimitiloille,
biokiertotalouden ekosysteemin
laajentaminen ja markkinointi
Lapinjärvi tunnetaan
yrittäjäystävällisyydestään ja
biokiertotaloudestaan.

Tonttimyyntiprosessi
kuntoon, Biokiertotalouden
oma ekosysteemisivusto,
jatkuva sujuva, matalan
kynnyksen yhteistyö yrittäjien
kanssa.

Yritysten nettomäärä kasvaa
Yhteisöverotuotot kasvavat
Yrityskyselyn tulokset hyvät tai
erinomaiset
Kunnan työttömyysaste pysyy
alle 9,0 % ja työllisyys paranee.

YHTEISÖLLISYYS JA VERKOSTOT
– Kutsumme järjestöt ja vapaaehtoiset osaksi palvelutuotantoamme
Mahdollistamme kylien toimintaa
terveyden edistäjinä
Luomme verkostoja nykyisille ja
uusille kuntalaisille sekä vapaa-ajan
asukkaille
Tuemme hyviä ideoita ja
vapaaehtoistyötä helposti
myönnettävillä avustuksilla

Yhteisö osallistuu palveluiden
suunnitteluun ja tuottamiseen
omista tarpeistaan lähtien.

Myönnetään ihmislähtöinen
kunta ja Hyvät kylät avustuksia

Myönnettyjen avustusten määrä

Tuetaan
osallistumismahdollisuuksia ja
mahdollistetaan kolmannen ja
neljännen sektorin toimintaa
kuntalaisten hyvinvoinnin
lisäämiseksi

Annetaan tiloja toimintaan

Tehty yhteistyö

Annetut tilat

Osallistutaan
oppilaitosyhteistyöhön.

OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN
- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme
Meihin on helppo saada yhteys ja
tekijät tunnetaan
Käytämme kansantajuista kieltä
suomeksi ja ruotsiksi

Lisäksi lisätään sähköistä
asiointimahdollisuutta (esim.
chat)
Järjestämme ruotsin kielen
opetusta henkilökunnalle.

Kurssille osallistujien määrä.
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Palvelemme asiakkaitamme
sujuvasti molemmilla
kotimaisilla kielillä
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4.2 PERUSTURVAPALVELUT
Tilivelvollinen viranhaltija:
Hyvinvointijohtaja (perusturva)
Tehtäväalueet ja tulosyksiköt
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto
Ikääntyneiden palvelut
Perusturva- ja 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 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

TS 2023
SOTE

Tuotot

576 935

597 762

580 500

586 305

592 168

0

Kulut

-10 176 931

-10 347 483

-11 032 117

-11 087 278

-11 142 714

-32 000

Toimintakate

-9 599 996

-9 749 721

-10 451 617

-10 500 973

-10 550 546

-32 000

Toimintaympäristö ja sen muutokset
Väestön ikääntyminen ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin vastaaminen ovat olleet perusturvan
toiminnan painopisteenä jo jonkin aikaa. Ikääntyvän väestön kasvava osuus luo kunnalle haasteita
työikäisen väestön vähenemisen ja sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvamisen myötä.
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2021 75-vuotta täyttäneiden osuus kunnan väestöstä on
14,5 %.
Korona pandemian on mm. tuonut suuren muutoksen kuntamme ikääntyneiden arkeen. Pandemian
myötä monen ikääntyneen elinympäristö on kaventunut, sosiaaliset kanssakäymiset ovat vähentyneet ja
arkiliikkuminen on keskeytynyt. Eristäytyminen kotiin on vähentänyt liikkumista entisestään ja fyysinen
toimintakyky on saattanut heikentyä. Erityisen huolissamme olemme kotona asuvista, toimintakyvyltään
jo ennen koronaa heikentyneessä asemassa olevista ikääntyneistä. Heidän löytämiseksensä tulee kehittää
uusia toimintamalleja, jotka mahdollistavat varhaisen puuttumisen toimintakyvyn ja terveydentilan
heikkenemiseen ja näiden avulla tukea kotona asumista sekä ehkäistä siirtymistä raskaampien palvelujen
piiriin. Kevät on ollut myös kuntamme omaishoitajille varsin raskas. Ikääntyneiden hyvinvointia ja
toimintakykyä tukevia palveluja ei ole ollut vuoden 2020 aikana mahdollista järjestää suunnitellussa
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laajuudessa. Tartunnan leviämisen ehkäiseminen tulee melko varmasti jatkumaan vielä vuonna 2021 ja
vaikuttaa ikääntyneiden toiminnan järjestämiseen. Talousarvioon on sisällytetty määrärahoja, joilla
ennaltaehkäiseviä ja ikääntyneiden hyvinvointia tukevia tavoitteita voidaan toteuttaa.
Vanhuspalvelulain uudistamisen myötä tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitusta nostetaan.
Vuoden 2021 alusta lähtien henkilöstömitoitus on 0,55 työntekijää asiakasta kohden. Vuoden 2022
alussa 0,6 ja 1.4.2023 alkaen henkilöstömitoituksen on oltava 0,7.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee kahden valtionavustushankkeen kautta. Palvelujen sisältöä
kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Sisällön kehittämisen lisäksi valmistellaan
rakenneuudistusta, jolla sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirrettäisiin hyvinvointialueille.
Uudenmaan erillisratkaisun myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyisi vuonna 2023
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Hankkeita työstetään useissa eri työryhmissä, mikä tulee vaatimaan
henkilöstöresursseja. Valmistelutyöhön tulisi osallistua aktiivisesti, jotta alueen erityispiirteet tulee
huomioiduksi.
Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset
Palveluverkon- ja palvelutuotannon merkittävin muutos on ikääntyneiden laitoshoidosta luopuminen
Honkahovin toiminnan päättyessä vuoden 2021 alussa. Yhteisyrityksen Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n
tehostetun palveluasumisen uusi laajennusosa (20 paikkaa) valmistuu vuoden 2021 alussa. Viimeistään
tammikuun 2021 loppuun mennessä Honkahovin henkilöstö siirtyy yhteisyrityksen palvelukseen, ja
asukkaat siirtyvät tehostettuun palveluasumiseen Mainiokoti Lukkariin. Tehostetun palveluasumisen
yksikköön tehdyillä muutostöillä saadaan 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 tukipalveluihin on vuodelle 2021 varattu määrärahoja sosiaalihuoltolain mukaisiin pieniin
kodinmuutostöihin. Taloudellista tukea asunnon muutostöihin myönnetään myöntämisperusteiden ja
palvelutarpeen arvion mukaan määrärahojen puitteissa.
Lapinjärven kuntaan ei ole ollut tarjolla kiintiöpakolaisia. Näin ollen vuoden 2021 talousarvioon ei ole
huomioitu maahanmuuttokustannuksia.
Toiminta ja määrärahat tulosalueittain
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon kustannukset.
Perusturvajaosto
(toimintakulut)

TP 2019
-44 087

TA 2020

TA 2021

TS 2022

-28 470

-34 786

-34 960
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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 (Lapinjärven Hoitokoti ja Palvelukodit, Attendo
Loviisanhovi).
Ikääntyneidenpalvelut
(toimintakate)

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

-2 118 416

-2 184 136

- 2 712 595

- 2 726 158

Perusturva- ja sosiaalipalvelut sekä perusterveydenhuolto
Lapinjärven kunnan ja Loviisan kaupungin yhteinen yhteistoiminta-alue tarjoaa kunnan asukkaille
sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluja. Loviisan kaupunki tuottaa palvelut isäntäkuntana. Perusturva- ja
sosiaalipalveluihin sekä perusterveydenhuollon palveluihin 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. Neuvottelujen yhteydessä Loviisan perusturva on antanut talousarvioesityksensä.
Perusturva- ja sosiaalipalvelut TP 2019
sekä perusterveydenhuolto
(toimintakulut)
-3 049 020

TA 2020

TA 2021

TS 2022

-2 863 621

-2 985 091

-3 000 016

Erikois- ja erityissairaanhoito
Erikoissairaanhoidon järjestää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiri antaa vuosittain talousarvioesityksensä jäsenkuntien maksuosuuksista.
Talousarviossa pyritään mahdollisimman realistiseen arvioon jäsenkuntien erikoissairaanhoidon
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palvelutarpeen mukaisesta jäsenkuntalaskutuksesta huomioimalla HUS:in toiminnalle asetettava
tehostamistavoite, kuntien toteutunut palveluiden vuosittainen käyttö sekä arvioimalla ennustetun
väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutus talousarviovuoden 2021 palvelukysyntään.
Lopullinen jäsenkuntalaskutus perustuu palvelutuotteiden toteutuneeseen käyttöön voimassa olevan
yhtenäisen hinnaston mukaan.
Erikoissairaanhoidon kustannukset sisältävät jäsenkuntien ennakkomaksun, asiakaslukuun perusturvan
maksuosuuden, sairaankuljetuksen ja ensivastetoiminnan.
Helsingin - ja
Uudenmaan
sairaanhoitopiiri
(toimintakulut)

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

-3 292 417

- 3 660 878

- 3 599 800

-3 617 799

Erityishuolto
Erityishuoltoon sisältyvät kuntayhtymien Eteva ja Kårkulla sekä Uudenmaan vammaispalvelujen ja
Rinnekodin kehitysvammaisten erityishuollon kustannukset. Eteva ja Kårkulla ovat antaneet
talousarvionsa vuodelle 2021. Uudenmaan vammaispalvelusäätiö ja Rinnekoti tuottavat mm
asumispalveluja ja työtoimintaa erityshuollon asiakkaille.
Erityishuolto
(toimintakulut)

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

-1 096 058

-1 012 616

-1 119 345

-1 124 942

Hankkeet ja projektit
Perusturva on hakenut vuosille 2021–2022 terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen määrärahaa
Ikäystävällinen Lapinjärvi -hankkeeseen. Terveyden edistämisen määräraha on Sosiaali- ja
terveysministeriön harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki. Määrärahasta
myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja
kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin. Määräraha
perustuu lakiin terveyden edistämisen määrärahasta ja valtioneuvoston asetukseen terveyden
edistämisen määrärahasta. Käyttösuunnitelmassa rahoitettavaksi ehdotettavat hankkeet saavat tiedon
viikolla 45.
Hankkeen päämääränä on lisätä ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä kehittämällä etsivä vanhustyö toimintaa Lapinjärvenkunnassa sekä jalkauttaa kunnassa jo olemassa olevia hyvinvoinnin edistämisen
käytäntöjä. Hankkeen tavoitteena on vähentää korona epidemia aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia
ikääntyneiden hyvinvointiin ja terveyteen sekä eriarvoisuudenlisääntymiseen. Hankkeen kohderyhmänä
on Lapinjärven kunnan yli 70-vuotiaat. Hankkeesta aiheutuvat kulut muodostuvat kunnan
omakustannus osuudesta (10 %). Omakustannus osuus koostuu perusturvan virkamiehen
työpanoksesta, jota osoitetaan osa-aikaisesti hankkeen suunnittelu tehtäviin.

Haettu TE-määräraha
Kulut
(oma rahoitus osuus)

TA 2021

TS 2022

yhteensä

62 532
-6 253

61 555
-6 155

124 087
-12 409
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Tärkeimpiä toiminnan tilastotietoja ja ennusteita
TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

65–74-vuotiaat
75-vuotta täyttäneet

423
347

422
366

422
376

411
392

Kotona asuvat ikäluokassa
75+, % ikäluokasta

89,6

90,2

90,7

91,1

Omaishoitajat
Kattavuusprosentti
ikäluokassa 75+
Kotihoito asiakkaat
(säännöllinen ja tilapäinen)

29
7,9

30
8,2

25
6,6

26

70

80

80

80

Kotihoitotuntien määrä,
yhteensä
Kotihoitokäyntien määrä,
yhteensä

5 446

5 450

6 344

6 344

18 543

18 500

19 680

19 680

Laitoshoidon paikat (oma)

15+4

15+4

0

0

Tehostetun palveluasumisen
paikat (yhteisyritys)
Asumispalvelu paikat (osto)

9+1

9+1

25+5

25+5

12

12

10

10

Henkilöstösuunnitelma 2020 - 2023
Vakituinen henkilöstö
TP 2019
Perusturva hallinto
Honkahovi
Toimiala yhteensä

1
11 + 0,6 sh
ostopalvelu
12,6

TA 2020

TA 2021

TS 2022

1
11+0,6 sh
ostopalvelu
12,6

1
0

1
0

1

1

Perusturvan henkilöstö määrässä tapahtuu muutoksia Honkahovin henkilöstön siirtyessä yhteisyritys
Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n palvelukseen vuoden 2021 alussa. Perusturvan hallintoon jää 1 tilaajajohtaja.
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Yhteenveto suunnitelmista, uudet lisämäärärahaa vaativat ja määrärahaa pienentävät
toimenpiteet ja vaikutukset määrärahoihin
TA 2021

TS 2022

TS 2023

Perusturvajaosto

vähennys/lisäys €

vähennys/lisäys
€

vähennys/lisäys
€

Yhteisyritys
Mehiläinen Lapinjärvi
Oy, tehostettu
palveluasuminen,
30paikkaa

Kustannuslisäys
882 000 euroa

Honkahovin
toiminnan siirtyminen
yhteisyritykselle

Kustannusvähennys
432 000 euroa

Honkahovin ja
Sisäisten erien
tehostetun palvelukustannusvähennys
asumisen ateria-,
241 000 euroa
keittiö- sekä
kiinteistökustannukset
Loviisan
yhteistoiminta-alue

Kustannuslisäys
121 000 euroa.

Erityishuolto, vamm.
ja keh.vamm. palvelut

Kustannuslisäys
107 000 euroa

Erityissairaanhoito

Kustannusvähennys
61 000 euroa

45

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021
PERUSTURVAPALVELUT

TP 2019 TA+MUUTOS
2020

TA 2021

Ero%

67,3

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT

44 989

32 992

55 200

MAKSUTUOTOT

503 990

554 860

525 300

-5,3

27 955

9 910

0

-100,0

576 935

597 762

580 500

-2,9

-933 897

-866 926

-318 271

-63,3

PALKAT JA PALKKIOT

-591 426

-534 021

-57 882

-89,2

HENKILÖSIVUKULUT

-342 471

-332 905

-260 389

-21,8

-324 722

-311 351

-255 962

-17,8

-17 749

-21 554

-4 427

-79,5

-8 935 170

-9 237 659

-10 538 347

14,1

MUUT TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT

ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-69 336

-53 050

-44 734

-15,7

-155 181

-121 746

-121 000

-0,6

-83 347

-68 102

-9 765

-85,7

TOIMINTAKULUT

-10 176 931

-10 347 483

-11 032 117

6,6

TOIMINTAKATE

-9 599 996

-9 749 721

-10 451 617

7,2

AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTAKULUT

SISÄISET ERÄT
MYYNTITUOTOT

34 786

MUUT TOIMINTATUOTOT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
MUUT TOIMINTAKULUT

POISTOT

-223 879

-234 454

-139 526

-40,5

-511

0

0

-145 930

-145 886

-26 017

-82,2

-31 985

-27 800

-2 350

-91,5
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TULOSKORTTI, Perusturvapalvelut 2021–2023
KRIITTINEN
MENESTYSTEKIJÄ

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT /
TOTEUTUMINEN

ELINKAARIPALVELUT
– Olemme mukana kaikissa elämän vaiheissa
Mahdollistamme
laadukkaat peruspalvelut
Kehitämme palvelut tarpeista
lähtien kaikenikäisille

Edistämme asukkaiden
hyvinvointia järjestämällä
ihmislähtöisiä ja laadukkaita
sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluja.
Kehitämme palvelumuotoja,
jotka tukevat ikääntyneiden
mahdollisuuksia asua kotona
Palveluiden painopisteenä
ennaltaehkäisevät palvelut ja
kuntouttava toiminta.
Toimintamme on
kustannustehokasta
Palvelujen oikea-aikainen
saatavuus sekä sujuvat
palveluketjut.

Luomme uusia
Asiakas- ja asukaskyselyt tehty
palvelurakenteita ja -muotoja
yhteistyön ja verkostoitumisen Valvontakäynnit tehty
kautta.
Hyvinvointikysely kunnan
Terveysteknologian
ikääntyneille tehty
hyödyntäminen
RAI toimintakykyarviot
Palvelusetelin käytön
lisääminen
Taloutta seurataan kuukausittain
Palautteiden ja
asiakaskyselyjen analysointi ja
niiden pohjalta tehtävät
mahdolliset muutokset.
Laadunvalvonta
Talouden seuranta

Etsivän vanhustyön
Kehitämme sähköisiä palveluja käynnistäminen
Hyvinvointikyselyn tekeminen
kunnan ikääntyneille
Kehitetään vaihtoehtoisia
tukitoimia omaishoitajille
ELINVOIMAPALVELUT
– Vahvistamme alueemme elinvoimaa
Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja
asumiseen

Turvaamme ikääntyneille
turvalliset ja viihtyisät tilat,
jotka mahdollistavat
nykyaikaiset ja ihmislähtöiset
ikääntyneiden asumispalvelut.

Laitoshoidosta luopuminen

Tehdyt asiakaskyselyt

Uusi tehostetun
palveluasumisen laajennusosa

Toteutunut toiminta

Järjestämme tarvittaessa
Selvitämme mahdollisuutta
perhehoitokoulutusta
käyttää perhehoitoa yhtenä
vaihtoehtona
Tuemme ikääntyneitä
ympärivuorokautiseen hoitoon.
Tuemme ikääntyneiden
mahdollisuutta asua omassa
kodissa mahdollisimman
pitkään
YHTEISÖLLISYYS JA VERKOSTOT
– Kutsumme järjestöt ja vapaaehtoiset osaksi palvelutuotantoamme
Järjestämme tiloja toimintaan

Lisäämme yhteistyötä
kolmannen sektorin kanssa

Tuemme eri-ikäisten ihmisten
vuorovaikutusta ja toisilta oppimista Toimimme yhteisöllisesti ja
tarjoamme mahdollisuudet
Mahdollistamme kylien toimintaa
vapaaehtoistoiminnalle
terveyden edistäjinä

Tuemme
Ihmislähtöisen vanhustyön
osallistumismahdollisuuksia ja ohjausryhmä kokoon 4 kertaa
mahdollistamme kolmannen vuodessa
sektorin toimintaa
kuntalaisten hyvinvoinnin
tukemiseksi
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Tuemme hyviä ideoita ja
vapaaehtoistyötä helposti
myönnettävillä avustuksilla

Säännölliset ihmislähtöisen
vanhustyön ohjausryhmän
kokoukset

OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN
- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme
Tuomme vaikutusmahdollisuudet
ihmisten luo

Edistämme ikäihmisten
osallisuutta

Otamme ikäihmiset mukaan
toiminnan suunnitteluun

Meihin on helppo saada yhteys ja
tekijät tunnetaan

Lisäämme vuorovaikutusta ja
läpinäkyvyyttä

Laadimme suunnitelman
ikääntyneen väestön
tukemiseksi

Näkyvyys eri viestintäkanavissa
Suunnitelma ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin
tukemiseksi on valmis

Käytämme kansantajuista kieltä
suomeksi ja ruotsiksi
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4.3 SIVISTYSPALVELUT
Tilivelvollinen viranhaltija:
Sivistystoimenjohtaja
Tehtäväalueet ja tulosalueet
Hallinto
Opetuspalvelut (varhaiskasvatus, perusopetus, muu koulutus)
Vapaa-aikapalvelut (kirjasto- ja kulttuuritoimi, nuorisotoimi, vapaa-aika- ja
liikuntatoimi)
Toiminta-ajatus:

Toimialan tarkoituksena on järjestää varhaiskasvatus-, esi- ja
perusopetuspalveluita omana toimintana ja ostopalveluina. Tavoitteena on
ylläpitää ja kehittää lapsi- ja perhelähtöisiä, ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia
peruspalveluita. Sivistystoimen palvelujärjestelmää kehitetään edelleen lapsija 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.
Oppivelvollisuuden pidentämiseen ja pyrkimys ohjata ja tukea nuoria jatkoopinnoissa on uusi tehtävä, johon sivistystoimessa varaudutaan.
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 keskeisenä
haasteena on pyrkimys ohjata lapsia ja nuoria selviytymään nykypäivän
nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Toimialan talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla
Sivistyspalvelut

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Tuotot

356 092

258 724

315 045

338 195

321 377

Kulut

-4 494 780

-4 306 579

-4 423 606

-4 445 724

-4 467 953

Toimintakate

-4 138 688

-4 047 855

-4 108 561

-4 107 529

-4 146 576

Toimintaympäristö ja sen muutokset
Toimialan hallinto- ja nuorisopalveluissa varaudutaan oppivelvollisuuden
laajentamiseen, jonka ennakoidaan alkavan vuonna 2021.
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Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset
Palvelutuotannossa tehdään muutos suomenkielisten
perusopetuspalveluiden tuottamisessa siten, että oppilasmäärät tasataan
kahden suomenkielisen koulun kesken. Osalle koululaisille osoitetaan
koulupaikaksi luokka-asteittain Hilda Käkikosken koulu ja osalle
Kirkonkylän koulu. Täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samassa
paikassa kuin koululaisten iltapäivätoiminta Kapellby skolan yhteydessä.
Vuonna 2021 pyritään solmimaan sopimus yläkoulupalveluiden
järjestämisestä Loviisan kaupungin lisäksi myös Orimattilan kaupungin
kanssa.
Toiminta ja määrärahat tulosalueittain
Hallinto
UNICEF Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli otetaan käyttöön sivistyspalveluissa.
Hallintopalvelut
3000
Tuotot

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

0

0

0

0

0

Kulut

-33 781

-39 941

-37 151

-37 151

-37 151

-39 941

-37 151

-37 151

-37 151

Toimintakate

-33 781

Vammaisten koululaisten loma-ajan hoito
Loma-ajan
hoito 3010
Tuotot

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

0

0

0

0

0

Kulut

-1 390

-18 309

-15 487

-15 487

-15 487

-18 309

-15 847

-15 847

-15 847

Toimintakate

-1 390

Lastenhoidon tuet
Kotihoidon tuen maksatusta ei enää jatketa vuonna 2021.
Lastenhoidon
tuet 3550
Tuotot

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

0

0

0

0

0

Kulut

-123 962

-147 000

-125 00

-125 000

-125 000

Toimintakate

-123 962

-147 000

-125 000

-125 000

-125 000
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Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuksessa on painopisteenä varhaiskasvatuksen laatukriteereiden laatiminen. Muita
toimintaan vaikuttavia asioita suunnittelukaudella ovat lasten ja vanhempien osallisuuden ja
vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen osana UNICEF Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin
käyttöönottoa.
Varhaiskasvatuspalvelut 3500
Tuotot

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

128 977

66 000

175 300

175 300

175 300

Kulut

-1 127 372

-1 048 113

-1 163 217

-1 163 217

-1 163 217

Toimintakate

-998 395

-982 113

-987 917

-987 917

-987 917

Opetuspalvelut
Opetuspalvelut koostuvat omana toimintana järjestettävistä esi- ja perusopetuksen palveluista,
iltapäivätoiminnan palveluista sekä ostopalveluina hankittavista yläkoulupalveluista, jotka hankitaan
pääosin Loviisasta.
Lapinjärven opetuspalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 ovat:
• Osallisuusmallin käyttöönotto osana UNICEF Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönottoa
• Perusopetuksen laatukriteereiden laatiminen
• Oppimisen ja koulunkäynnin tuen rakenteen selkeyttäminen ja inkluusion kehittäminen
moniammatillisessa yhteistyössä esi- ja perusopetuksessa
Opetuspalvelut

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Tuotot

156 350

129 924

82 567

103 393

84 227

Kulut

-2 846 921

-2 715 847

-2 733 307

-2 746 974

-2 774 443

Toimintakate

-2 690 571

-2 585 923

-2 650 740

-2 643 581

-2 690 217

3100, 3110, 3120

Toisen asteen koulutuspalvelut
Toisen asteen opetuspalvelut koostuvat ammatillisesta koulutuksesta ja yleissivistävästä koulutuksesta.
Toisen asteen
koulutuspalvelut
3300, 3310

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Tuotot

0

16 000

16 000

16 000

16 000

Kulut

-3 841

-20 600

-19 898

-19 997

-20 097

Toimintakate

-3 841

-4 600

-3 898

-3 997

-4 097
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Muut koulutuspalvelut
Muut koulutuspalvelut sisältävät vapaan sivistystyön palvelut Loviisan kansalaisopistosta sekä taiteen
perusopetuksen, jota hankitaan ostopalveluna pääosin Porvoonseudun musiikkiopistosta.
Taiteen perusopetuksen palveluita hankitaan edelleen Porvoonseudun musiikkiopistosta, jossa on
varsinaisia perusopetuksen oppilaita Lapinjärveltä yhteensä 32.
Muut
koulutuspalvelut
3400
Tuotot

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

9 883

2 000

1 000

1 000

1 000

Kulut

-94 451

-91 725

-95 361

-95 361

-95 361

Toimintakate

-84 568

-89 725

-94 361

-94 361

-94 361

Vapaa-aika- ja liikuntapalvelut
Vapaa-aika- ja liikuntapalvelut tukevat järjestöjen toimintaedellytyksiä taloudellisen avustamisen lisäksi
aikaisempaa suppeammin kunnan taloustilanteen takia. Liikuntatoimessa keskitytään ikäihmisten
liikuntamahdollisuuksien parantamiseen.
Vapaa-aika ja
liikuntapalvelut
3600, 3650

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

Tuotot

6 581

6 000

2 500

2 525

2 550

Kulut

-14 548

-8 918

-15 337

-15 414

-15 491

Toimintakate

-7 967

-2 918

-12 837

-12 889

-12 941

TS 2023

Nuorisopalvelut
Nuorisotoimi ohjaa nuoria elämänhallintaan, osallisuuteen, päihteettömään/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.
Otetaan käyttöön osallistava budjetointi nuorisotoimessa (yht. 1 000 €). Oppivelvollisuuden
pidentämiseen varaudutaan ja luodaan rakenteet oppivelvollisuuden suorittamisen seurannalle. Nuorten
vaikutusmahdollisuuksia lisätään ja luodaan rakenteet nuorten edustuksellisuudelle kunnan rakenteissa.
Nuorisotoimen avustuksien määrää vähennetään kunnan taloustilanteen takia.
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Nuorisopalvelut 3700
Tuotot

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

38 158

38 000

36 778

36 778

36 778

Kulut

-97 789

-100 118

-85 973

-85 973

-85 973

Toimintakate

-59 631

-62 118

-49 195

-49 195

-49 195

Lapinjärven vapaa-aikapalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 ovat:
• Vapaa-aikatoimi mukana uusien UNICEF Lapsiystävällisten sivistyspalveluiden suunnittelussa
• Osallistuva nuorisotoiminta
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Kirjaston palveluja kehitetään kuntalaisia kuunnellen. Asiakkaiden tarpeita kartoitetaan erilaisin kyselyin
sekä asiakaskohtaamisten yhteydessä. Tarjoamme mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen
kehittämiseen mm. digitaidoissa opastamalla. Kirjaston yhteistyö koulujen kanssa jatkuu monipuolisena.
Jokaiselle vuosiluokalle tarjotaan ohjattua toimintaa kirjastossa kaksi kertaa lukuvuodessa. Kirjasto
tarjoaa sisältöjä myös koulujen monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Helle-kirjastojen välisen
yhteistyön kehittämistä jatketaan mm. Helle-kimpan johtoryhmässä sekä eri työryhmissä.
Kulttuuritoimen avustuksien määrää vähennetään kunnan taloustilanteen takia.
Kirjasto- ja
kulttuuripalvelut
3800,3900

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

Tuotot

16 142

800

900

909

918

Kulut

-150 725

-116 008

-132 515

-133 178

-133 843

Toimintakate

-134 583

-115 208

-131 615

-132 269

-132 925

TS 2023

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään tuloskortissa.
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Hankkeet ja projektit
TA 2021
SAATU AVUSTUS
KOKO HANKEAJALTA

KUNNAN
OMARAHOITUSOSUUS

KOKONAISRAHOITUS

NETTOKUSTANNUS
TA 2021

30 000 €

8 704 €

38 704 €

8 704 €

5 500 €

4 000 €

9 500 €

2 126 €

5 000 €

2 143 €

7 143 €

1 518 €

3041 Hyppää mukaan-Hoppa med: Kaksikielisen
opetuksen laajentaminen
varhaiskasvatuksessa ja Kapellby skolassa

15 000 €

3 751 €

18 751 €

3 751 €

3042 Tutor - Virtuaaliluokka tutuksi: Koulujen
digitaalisaatioon tutoropettajien
toimintaan ja osaamisen kehittämiseen

5 000 €

1 250 €

6 250 €

1 250 €

25 600 €

6 400 €

32 000 €

4 401 €

3044 Korona-avustus esi- ja perusopetus: Esi- ja
perusopetuksen koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseen

19 000 €

1 000 €

20 000 €

1 000 €

3503 Korona-avustus varhaiskasvatus:
Varhaiskasvatuksen koronaviruksen
aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseen

17 100 €

900 €

18 000 €

700 €

PROJ.

HANKE/PROJEKTI

3701 Etsivä nuorisotyö: Etsivän
nuorisotyöntekijän palkkauskulut
3038 Lapinjärven kielipolku: A1-kielen
varhentamiseen liittyvä henkilökunnan
täydennyskoulutus
3039 Koulun kerhotoiminta/Luova Lapinjärvi:
Kerhotoiminnan kehittäminen
perusopetuksessa

3043 Koulutuksellinen tasa-arvo/Lapinjärven
lähikouluperiaatteen tukeminen: Esi- ja
perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin
toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun
kehittämiseen, siihen liittyvään avustajien
palkkaamiseen ja opetusryhmien
joustavaan muodostamiseen sekä
alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan

3045 Oikeus oppia: Oppimisen ja koulunkäynnin
tuen rakenteen selkeyttäminen ja
inkluusion kehittäminen
moniammatillisessa
yhteistyössä.
3709 Lapinjärven
Harrastepassi:
Lasten ja
nuorten paikallinen harrastustoiminta
nuorisotyössä/ Lapinjärven harrastuspassi

Yhteensä

855 €

855 €

7 000 €

778 €

7 778 €

0€

129 200 €

29 781 €

158 126 €

24 305 €

54

Tärkeimpiä toiminnan tilastotietoja ja ennusteita
Lapsiennuste vuosille
5-vuotiaat
FI
SV

2020

2023

2024

2025

16
12
28

20
5
25

14
6
20

12
4
16

11
5
16

16
12
28

20
5
25

14
6
20

12
4
16

11
5
16

14
6
20

20
5
25

14
6
20

12
4
16

11
5
16

14
6
20

14
6
20

14
6
20

12
4
16

11
5
16

14
6
20

14
6
20

14
6
20

12
4
16

11
5
16

14
6
20

14
6
20

14
6
20

14
6
20

11
5
16
129

14
6
20
125

14
6
20
117

14
6
20
112

14
6
20
112

14
6
20
116

3-vuotiaat
FI
SV
2-vuotiaat
FI
SV
1-vuotiaat
FI
SV

Yhteensä:

2022

19
5
24

4-vuotiaat
FI
SV

0-vuotiaat
FI
SV

2021

OPPILASENNUSTE 2020-2025

Toteutuma:
Kaikki koulun oppilaat 2017-2018
Kaikki koulun oppilaat 2018-2019
Kaikki koulun oppilaat 2019-2020
Kaikki koulun oppilaat 2020-2021
Ennuste:
Kaikki koulun oppilaat 2021-2022
Kaikki koulun oppilaat 2022-2023
Kaikki koulun oppilaat 2023-2024
Kaikki koulun oppilaat 2024-2025

Kapellby skola

Kirkonkylän koulu

Hilda Käkikosken koulu

Kaikki koulut yht.

80
74
69
65

81
97
93
91

38
46
48
29

199
217
210
185

62
64
56
42

86
94
93
90

24
23
23
23

172
181
172
155
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Henkilöstösuunnitelma 2020 - 2022
Vakituinen henkilöstö:
Hallintopalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Kirjasto- ja
kulttuuripalvelut
Nuorisopalvelut
Toimiala
yhteensä

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

1
19

1
20

1
23

1
23

16
2

15
2

15
2

15
2

1
39

2
40

2
43

2
43

Hanke- ja projektihenkilöstö sekä muut määräaikaiset:
TA 2020
TA 2021
Hallintopalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut
Opetuspalvelut
Kirjasto- ja
kulttuuripalvelut
Nuorisopalvelut
Toimiala
yhteensä

TS 2022

TS 2023

0
4

0
4

0
0

0
0

7
0

8
0

7
0

7
0

1
12

0
12

0
7

0
7
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Yhteenveto suunnitelmista, uudet lisämäärärahaa vaativat ja määrärahaa pienentävät
toimenpiteet ja vaikutukset määrärahoihin
TA 2021

TS 2022

TS 2023

Sivistystoimi

vähennys/lisäys €

vähennys/lisäys
€

vähennys/lisäys
€

Yhdistysavustukset

Kustannusvähennys
vuonna 2021
8 000 euroa.
Kustannusvähennys
40 000 euroa
vuositasolla.

Kotihoidontuen
kuntalisän
lakkauttaminen

Aamupäivätoiminnan Kustannusvähennys
lakkauttaminen sekä 30 000 euroa.
iltapäivätoiminnan
keskittäminen
Kuljetuspalvelut

Kustannuslisäys
vuonna 2021
15 000 euroa.
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TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

SIVISTYSPALVELUT

TP 2019 TA+MUUTOS
2020

TA 2021

Ero%

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT

113 215

111 200

45 300

-59,3

MAKSUTUOTOT

133 539

77 000

154 000

100,0

TUET JA AVUSTUKSET

93 940

67 924

114 145

68,0

MUUT TOIMINTATUOTOT

15 399

2 600

1 600

-38,5

356 092

258 724

315 045

21,8

-2 425 637

-2 351 920

-2 377 561

1,1

-1 952 478

-1 884 984

-1 869 783

-0,8

-473 159

-466 936

-507 778

8,7

-410 041

-392 574

-417 574

6,4

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT
ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-63 118

-74 362

-90 204

21,3

-1 731 174

-1 646 510

-1 746 215

6,1

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-138 328

-80 089

-88 250

10,2

AVUSTUKSET

-145 415

-147 000

-141 000

-4,1

-54 226

-81 060

-70 580

-12,9

TOIMINTAKULUT

-4 494 780

-4 306 579

-4 423 606

2,7

TOIMINTAKATE

-4 138 688

-4 047 855

-4 108 561

1,5

PALVELUJEN OSTOT

MUUT TOIMINTAKULUT

SISÄISET ERÄT
MYYNTITUOTOT

37 151

MUUT TOIMINTATUOTOT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
MUUT TOIMINTAKULUT

POISTOT

-562 889

-548 663

-660 168

20,3

-1 498

0

0

-357 728

-350 578

-442 943

26,3

-199 563

-210 900

-217 350

3,1
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TULOSKORTTI, Sivistyspalvelut 2021–2023
KRIITTINEN
MENESTYSTEKIJÄ

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT /
TOTEUTUMINEN

Talouden säännöllisen
seurannan järjestäminen

Talousarvion toteuma
Asiakaskyselyt

ELINKAARIPALVELUT
– Olemme mukana kaikissa elämän vaiheissa
Mahdollistamme
laadukkaat peruspalvelut

Taloudellisesti ja tehokkaasti
järjestettävät sivistyspalvelut

Takaamme itsenäisen kunnan
ketterän toimintakulttuurin

Kouluissa tavoitteena
vastuullisia valintoja tekevä
lapsi, joka ottaa toiset ihmiset
huomioon ja uskoo omiin
mahdollisuuksiinsa vaikuttaa
kouluyhteisössä ja koko
yhteiskunnassa.

Kehitämme palvelut tarpeista
lähtien kaikenikäisille

Yhdysluokkaopetuksen
vähentäminen
Ohjaamme lapset ajattelemaan
itsenäisesti. Pyrimme
tarjoamaan kokemuksia
oppimisen ilosta ja oman työn
suunnittelusta.
Uusien hyväksyttyjen
oppilasarviointiperiaatteiden
käyttöönotto
Kirjasto mahdollistaa pääsyn
tietoon ja aineistoihin ja tarjoaa Kirjasto tarjoaa digi- ja
tiedonhaun opastusta eri
ohjausta ja tukea tiedon
muodoissa.
hankintaan ja käyttöön.
Kirjasto edistää kaikenikäisten Kirjaston Kirjakuoma-palvelu
kuntalaisten lukemista ja pääsyä vie aineistoa kotiin asiakkaille,
jotka eivät itse pääse
kulttuurisisältöihin.
asioimaan kirjastossa.
Kirjaston yhteistyö
varhaiskasvatuksen,
perusopetuksen ja
nuorisotyön kanssa.
Ikäihmisten liikunnallisuuden
lisääminen
Liikuntapalveluiden käytön
lisääminen yli 65-vuotiaille

Yhdysluokkien määrä
Sopimuksen solmiminen
Orimattilan kaupungin kanssa
yläkoulupalveluista
Qridi-sovelluksen käyttö ja
ohjelmiston avulla saatavat
raportit
Uusien todistuspohjien
käyttöönotto
Opastusten ja osallistujien määrä
ja tyytyväisyys kirjaston
näyttelyissä.
Kirjakuoma-palvelun käyttäjien
ja käyttökertojen määrä.
Kirjaston eri lapsi- ja
nuorisoryhmille tarjoamien
sisältöjen ja osallistujien määrä ja
tyytyväisyys.
Maksuttoman kuntosalin
tarjoaminen yli 65-vuotiaille.
Ikäihmisille järjestettävä
liikunnanohjaus.

ELINVOIMAPALVELUT
– Vahvistamme alueemme elinvoimaa
Huolehdimme ympäristöstämme ja
pidämme paikat kunnossa
Autamme yritystoimintaa alkuun ja
olemme tukena yrittäjien arjessa

Suomenkielisissä kouluissa
turvaamme nykyisille ja tuleville
sukupolville hyvät elämisen
mahdollisuudet.

Olemme aktiivinen maankäyttäjä ja
vastuullinen omistaja
Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja
asumiseen
Käytämme lähipalveluita, tuemme
lähityötä ja nautimme lähiruokaa

Ruotsinkielisten palveluiden
vetovoiman lisääminen

Tehdään toisesta
suomenkielisestä koulusta
pienempien alakoululaisten ja
toisesta isompien
alakoululaisten koulu.

Oppilasmäärien tasaaminen
suomenkielisissä kouluissa
Tehtyjen uusien
oppilaaksiottopäätösten määrä

Täydentävän
varhaiskasvatuksen
järjestäminen kirkonkylällä ja
Porlammilla

Lapsimäärä täydentävässä
varhaiskasvatuksessa

Iltapäivätoiminnan
järjestäminen kirkonkylällä

Oppilasmäärä
iltapäivätoiminnassa

Kapellby skolaan otetaan
oppilaita muista kunnista,
mikäli oppilaaksioton
kustannusvaikutus on
neutraali.

Tehtyjen
oppilaaksiottopäätösten määrä
Hoppa med! Hyppää mukaan!
Hankkeen -käynnistäminen
varhaiskasvatuksessa ja Kapellby
skolassa
Pyritään vaikuttamaan kunnan Toteutuneet
kierrätysmahdollisuudet
kestävästä kehityksestä
vastaaviin toimijoihin, jotta
varhaiskasvatuksessa,
kouluissa ja kirjastossa
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voitaisiin toteuttaa
asianmukainen kierrätys.
Kestävä elämäntapa
huomioidaan koulujen
toimintatavoissa sekä
materiaalihankinnoissa.

Uudistetut kestävän kehityksen
ohjeet kouluissa

Arjen toiminnassa
vahvistetaan oppilaiden
kasvua vastuulliseen
elämänasenteeseen.

Luodaan vastuullisen
koululaisen toimintamalli
kouluihin

Kirjasto tarjoaa
mahdollisuuksien mukaan
TET-harjoittelu- ja
työkokeilupaikkoja.

Kirjaston toteutuneiden
harjoittelupaikkojen määrä.

YHTEISÖLLISYYS JA VERKOSTOT
– Kutsumme järjestöt ja vapaaehtoiset osaksi palvelutuotantoamme
Järjestämme tiloja toimintaan

Tavoitteena on lasten
tutustuttaminen eri
Tuemme eri-ikäisten ihmisten
sidosryhmiin. Lapset oppivat
vuorovaikutusta ja toisilta oppimista hyväksymään erilaisuutta ja
tekemään yhteistyötä
Mahdollistamme kylien toimintaa
kolmannen sektorin kanssa.
terveyden edistäjinä
Kirjasto tarjoaa tiloja
Luomme verkostoja nykyisille ja
oppimiseen, harrastamiseen ja
uusille kuntalaisille sekä vapaa-ajan kansalaistoimintaan.
asukkaille

Yhteistyö seurakunnan,
kirjaston, vapaaehtoisten mm.
Lukuhelmet, 4 H:n,
nuorisotoimen ja
tanssiopiston,
vanhainkodin/ikäihmisten
kanssa
Kirjaston yhteistyö
musiikkiopiston,
kansalaisopiston sekä eri
yhdistysten kanssa.

Yhdistysfoorumin
kokoontumisten määrä ja
vaikuttavuus
Ihmislähtöisen kunnan
ohjausryhmän kokoontumisten
määrä ja vaikuttavuus
Vuokrattujen tilojen määrä
Vuokratuottojen määrä
Ulkopuolisten tahojen
järjestämän toiminnan ja
osallistujien määrä kirjastossa.

Tuemme hyviä ideoita ja
vapaaehtoistyötä helposti
myönnettävillä avustuksilla
OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN
- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme
Tuomme vaikutusmahdollisuudet
ihmisten luo
Päätämme yhteisöllisesti mitä
toimintaa tuetaan ja mihin rahat
käytetään
Meihin on helppo saada yhteys ja
tekijät tunnetaan
Käytämme kansantajuista kieltä
suomeksi ja ruotsiksi

Kirjaston palveluja kehitetään
ihmislähtöisesti kuntalaisia
kuunnellen.
Kirjasto edistää
yhteiskunnallista ja kulttuurista
vuoropuhelua.

Kirjaston toimintaa
suunnitellaan yhdessä
kuntalaisista koostuvan
kirjaston kehittämisryhmän
kanssa.
Lasten ja nuorten osallisuuden
lisääminen

Kehittämisryhmien tapaamisten
ja toteutuneiden
kehittämistoimenpiteiden määrä.
Koulujen ruokaraatien
kokoontumisten määrä
Koulujen oppilaskunnaan
hallitusten kokoontumisten
määrä
Liikennetyöryhmän
kokoontumisten määrä
Lasten ja nuorten
vaalipaneelikeskustelun
järjestäminen kuntavaalien
aikaan, osallistujien määrä ja
tyytyväisyys.
Nuorten vaikuttajaryhmän
kokoontumisten määrä
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4.4 TEKNISET PALVELUT
Tilivelvollinen viranhaltija:
Tekninen johtaja
Tehtäväalueet ja tulosalueet
Tekninen hallinto, joukkoliikenne, toimitilapalvelut, yhdyskuntatekniikka,
maankäytön suunnittelu, kiinteistöt, ruokahuolto, energiahuolto, puistot ja
yleiset alueet, Lapinjärvi-järvi, liikenneväylät, jätehuolto, 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 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Tuotot

1 605 881

1 587 880

1 628 625

1 644 911

1 661 360

Kulut

-2 902 394

-2 896 910

-2 835 226

-2 849 402

-2 863 649

Toimintakate

-1 296 513

-1 309 030

-1 206 601

-1 204 491

-1 202 289

Toimintaympäristö ja sen muutokset
Lapinjärven kunta on erittäin vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyssä.
Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset
Honkahovista luovutaan ja vanhustyön palvelut siirtyvät Mehiläinen Lapinjärvi Oy yhteisyritykseen
1.2.2021. Kustannuksissa on huomioitu tämä vaikutus eri kustannuspaikoille. Teknisen toimen
henkilöstömäärä pienenee muutoksen myötä 4 henkilöllä. Päiväkodin lounaat on valmistettu aikaisemmin
Honkahovissa. Honkahovin poistuessa lounaat ostetaan yksityiseltä toimijalta, koska keittiöiden
kapasiteetti ei riitä päiväkodin lounaiden valmistamiseen.
Tehostetun palveluasumisen yksikön kupeeseen valmistuu uusi Kuntosali, josta tulee kustannuksia, mutta
ajatuksena on, että kuntosali lisää ennaltaehkäisevää liikkumista ja sitä kautta pienentää kunnan muiden
kustannuksia. Salin sijoittelulla pyritään myös lisäämään eri-ikäisten ihmisten kohtaamista. Tulee
huomioida mitä Siviilipalveluskeskuksen kuntosalilla tehdään jatkossa. Kahta kuntosalia ei ole perusteltua
ylläpitää. Neuvottelut Siviilipalveluskeskuksen kanssa on kesken tilan vuokraamisesta.
Talouden tasapainotusryhmä on evästänyt, että teknisen toimen ulkoistuksen vaihtoehto tulee selvittää
30.4.2021 mennessä.
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Toiminta ja määrärahat tulosalueittain
Siviilipalveluskeskuksen käytössä olevien kiinteistöjen vuokratulot ja Koy Lilliputin vastikkeet
Tekninen toimi saa kunnalle valtion maksamat siviilipalveluskeskuksen vuokratulot. Vuokratulot ovat
vuonna 2021 noin 813 000 €/v. Lisäksi tekninen toimi maksaa Koy Lilliputille hoito- ja
pääomavastiketta. Vuonna 2021 talousarviossa vastikkeisiin on käyttötalouden puolella budjetoitu
584 000 euroa. Lisäksi rahastoidaan 107 000 euroa vuositasolla, mikä näkyy kunnan investoinneissa.
Vuonna 2020 on selvitetty, tulisiko siviilipalveluskeskuksen vuokrasopimus siirtää kunnalta yhtiölle,
mutta selvityksen perusteella taloudellisesti (verotussyyt) kannattavin vaihtoehto on jatkaa nykyisellä
mallilla.
Maankäytön suunnittelu
Ristisillan asemakaavoitus alkoi elokuussa 2020 ja on tarkoitus saada päätöksen vuonna 2021.
Kaavoitusohjelman mukaan olisi pitänyt käynnistää biomassaterminaalin kaavoitus vuonna 2020, mutta
näin ei tehty. Jatketaan asian selvittämistä. Vuoden 2021 ohjelmassa on Tallbackan alueen kaavoitus,
jota lähdetään edistämään pohtimalla alueen tulevaa käyttöä. Lisäksi vuoden 2021 kohdalla
kaavoitusohjelmassa on kirkonkylän asemakaavojen päivittäminen. Tätä edistetään maltillisesti mm.
valaistussuunnittelun hankkeen yhteydessä. Kaavoituksen määrärahat on kohdennettu Ristisillan
kaavoitukseen.
Maaomaisuuden hallinta
Tonttien ja peltojen vuokratulot kohdentuvat tekniselle toimelle. Budjettiin tuloja on varattu yhteensä
sopimusten mukaisesti 72 500 euroa.
Kiinteistöt
Kimonkylän koulu ja rivitalo on myyty v. 2020. Yläkoulun purkua ei pystytty tekemään vuonna 2020.
Määrärahoja ei ole varattu myös vuodelle 2021 taloudellisesta tilanteesta johtuen.
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. Omassa käytössä olevien kiinteistöjen osalta on palvelujen ostoista
vähennetty 20 000 euroa verrattuna tilinpäätökseen 2019 ja aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdasta 70 000
euroa verrattuna vuoteen 2019.
Ulkoavuokratuissa kiinteistöissä on Koy Säästölän tilat, joihin on varattu 51 500 euroa vuodelle 2021
sekä Koy Teollisuustie 9:ltä vuokrattu varikko, jonka vuosivuokra on 11 400 euroa.
Joukkoliikenne
Kustannuspaikkaan joukkoliikenne on huomioitu voimassa olevat sopimukset liikenteen järjestämisestä
Loviisan ja Porvoon suuntiin sekä kunnan sisäinen taksien ajama palvelulinja. Yhteensä kustannuksiin
on varattu 85 000 euroa. Kustannukset nousivat vuoden 2020 aikana. Lisäksi mukana on vielä vuonna
2021 liikenneturvallisuuskoordinaattorin kustannukset 2000 €/vuosi (ylikunnallinen, ELY:n tukema
toiminto).
Puistot ja muut yleiset alueet:
Jatketaan kunnan omistamilta alueilta vieraslajien (mm. kurtturuusu) poistamista. Avoimet
vieraslajitalkoot peruuntuivat vuodelta 2020 koronapandemian takia, pyritään järjestämään talkoot
vuonna 2021 ja jaetaan tietoa vieraslajeista myös kuntalaisille.
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Vuonna 2021 tehdään laadun seurantaa ulkoalueiden hoidon osalta. Laatukyselyllä seurataan sekä
urakoitsijoiden tekemään työtä (esim. auraus, hiekoitukset) sekä omaa toimintaa. Laatukysely
toteutetaan kuntalaiskyselynä.
Pyritään vähentämään yleisillä alueilla tapahtuvaa ilkivaltaa esim. käymällä kertomassa kouluilla ilkivallan
kustannuksista ja tehdään tiivistä yhteistyötä kunnan nuorisotyön ja poliisin kanssa ilkivallan
vähentämiseksi.
Haetaan yhdessä paikallisten seurojen kanssa rahoitusta virkistysreittien merkitsemiseen maastoon.
Omarahoitusosuus toteutetaan työajan siirtona ja tehdään yhteistyötä konsernihallinnon alaisuudessa
olevan Taitopaikan kanssa.
Lapinjärvi-järvi
Valtuusto asetti jo vuonna 2019 Lapinjärvi-järven kunnon yhdeksi kunnan tärkeimmistä
painopistealueista. Järven kunnostussuunnitelma on tehty. Suunnitelma on yleisellä tasolla. Haetaan
hankerahoitusta järven kunnostuksen toimenpide-ohjelmaan ja toimenpiteisiin vuonna 2021. Mikäli
hankerahoitus saadaan, perustetaan Lapinjärveä koskeva monivuotinen eri toimijat yhteen kokoava
kunnostushanke, jonka avulla parannetaan Lapinjärven ekologista tilaa mm. hoitokalastuksella, annetaan
viljelijöille tietoa maatalouden erilaisista toimenpiteistä, joilla kuormitusta voidaan vähentää sekä
aktivoidaan järven virkistyskäyttöä. Hankkeen omarahoitusosuuteen on varattu 12 000 euroa (50 %
kustannuksista) vuodelle 2021 ja tuloja vastaavan verran. Kunnostustoimenpiteisiin on lisäksi varaus
investoinneissa vuosille 2021–2023, näihinkin on haettava lisäksi hankerahoitusta. Lisäksi tehdään muita
vuosittaisia pieniä järven hoitotoimenpiteitä.
Keittiöt
Merkittävin muutos on Honkahovin keittiön lakkaaminen 1.2.2021. Samalla siirrytään päiväkodin osalta
ostamaan lounaat ulkopuoliselta toimijalta. Kirkonkylän koulussa on ollut haasteena tilanahtaus ja mm.
ruuanjakelu on koettu ongelmalliseksi sekä koulun että keittiön puolella. Oppilaiden tasaamisella kahden
suomenkielisen koulun välillä, pystytään Kirkonkylän koulun ruuanjakelua muuttamaan
tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi. Keittiöinvestointeihin ei ole taloudellisia mahdollisuuksia, joten
on pyrittävä löytämään muita keinoja järjestää palvelut sujuvasti nykyisissä tiloissa.
Lisätään mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa siinä määrin kuin se on nykyisissä keittiötiloissa
mahdollista. Käytetään lähileipomon leipää ja lähituotettuja salaatteja. Lisäksi tehdään kouluruokakysely
ja tehdään hävikkiruuan mittaus varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.
Lapinjärven kunta on mukana Hanselin ruokakilpailutuksessa ja uusi sopimus on alkanut 1.2.2020.
Vuonna 2021 elintarvikkeiden hinnat nousevat arviolta 1–2 %.
Ruoka- ja siivouspalveluiden päällikkö tekee paljon sijaisuuksia keittiöissä, mikä on mahdollistanut
suhteellisen pienet sijaiskustannukset.
Siivous
Yksi siivoojista siirtyy yhteisyrityksen palvelukseen, kun Honkahovi lakkaa. Kunnan omat siivoojat
siivoavat edelleen Hilda Käkikosken koulussa ja Taitotalossa.
Muiden kohteiden siivous on kilpailutettu. Uusi palveluntuottaja aloitti 1.1.2020. Sopimus on voimassa
vuoden 2023 loppuun. Yksityisten toimijoiden kanssa jatketaan tiivistä toiminnan seurantaa ja
reklamoidaan tarvittaessa. Uusi siivouskohde teknisessä toimessa on Peikkolaakson päiväkodin
satelliitti, kun päiväkodin henkilökunta ei enää tee siivousta itse.

63

Asemakaavatiet
Vuonna 2020 kartoitettiin kunnan kaavateiden liikennemerkit ja niiden kunto ja suunniteltiin seuraaville
vuosille uusimisohjelma, jota noudatetaan vuosina 2021–2023.
Yksityistiet
Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on varattu 60 000 euroa, mikä on vähemmän aikaisempiin
vuosiin verrattuna (alkuperäinen TA2020 oli 85 000 euroa). Vuonna 2021 edellytyksenä avustuksen
saamiselle on yksityistielain 50 § mukaisten ilmoitusvelvoituksien täyttäminen (yksityistierekisteri ja
digiroad) ja tietojen pitäminen ajan tasalla.
Pelastustoimi
Pelastustoimeen on varattu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukainen talousarvio eli 304 742 euroa.
Huomioitavaa on, että kunta saa vuokratuloja paloasemasta n. 41 000 euroa vuodessa. Mikäli Lapinjärven
uuden paloaseman hanke toteutuu välivuokrausmallilla vuonna 2020, vuokratulot putoavat ja
pelastuslaitoksen maksuosuus kasvaa kunnan osuuden suhteessa.
Vesihuoltolaitos
Valtuusto päätti korottaa vesimaksuja, mikä on huomioitu tuotoissa. Tuottojen ennustetaan jäävän
vuoden 2019 tasosta hieman, budjetissa vesimaksutuottoja on 294 000 euroa ja jätevesimaksutuottoja
199 000 euroa. Vedenostoonkin on varattu hieman vähemmän määrärahaa, 47 500 euroa, perustuen
siihen, että kulutuksen ennustetaan olevan vuonna 2021 pienempi kuin se oli vuonna 2019.
Liittymämaksuja on arvioitu koituvan 20 000 euroa. Myös toimintakuluista on supistettu.
Puhdistamotarkkailu maksaa kunnalle noin 15 000 €/vuosi. Tarkkailu kilpailutetaan vuonna 2020.
Vesihuoltolaitoksen sijaistaminen joudutaan edelleen hyvin pitkälti hoitamaan ostopalveluna, johon on
varauduttu talousarviossa. Mikäli tekniseen toimeen tulee rekrytointeja suunnitelmavuosina, olisi järkevää
rekrytoida ensisijaisesti 50/50 vesihuoltolaitoksenhoitaja/kiinteistönhoitaja), jotta sijaistaminen saataisiin
varmistettua kunnan omana toimintana (riskienhallinnan näkökulma).
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään tuloskortissa.
Henkilöstösuunnitelma 2021 - 2023
Vakituinen henkilöstö
TA 2020
Tekninen
johtaja, tekninen
työnjohtaja,
ruokahuoltopääll
ikkö
Ulkoalueet
Vesihuolto
Kiinteistönhoito
ja kunnossapito
Ruokahuolto
Siivous
Toimiala
yhteensä

TA 2021

TS 2022

TS 2023

3*

3*

3*

3*

1
1,3
2,7

1
1,3
2,7

1
1,3
2,7

1
1,3
2,7

6,5
2,5
17

3,5
0,5
12

3,5
0,5
12

3,5
0,5
12
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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 %).
Yhteenveto suunnitelmista, uudet lisämäärärahaa vaativat ja määrärahaa pienentävät
toimenpiteet ja vaikutukset määrärahoihin käyttötalouden puolella

Tekninen toimi

TA 2021

TS 2022

TS 2023

vähennys/lisäys €

vähennys/lisäys
€

vähennys/lisäys
€

Honkahovista
Kustannusvähennys
kiinteistöstä
vuonna 2021
237 000 euroa.
luopuminen
(henkilöstö 3 htv
ja kiinteistökulut)
Päiväkoti
Peikkolaakson
lounaat

Lisäys
kustannuksiin
60 000 €/vuosi
(arvio, tarkentuu
kilpailutuksen
myötä)

Uusi kuntosali
Lukkari,
vuokrakustannus

Lisäys
kustannuksiin
19 000 €/vuosi.

Koy Lilliputin
150 000 €/vuosi
hoitovastikkeiden verrattuna vuoteen
korotus
2020
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TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

TEKNISET PALVELUT

TP 2019

TA+MUUTOS
2020

TA 2021

Ero%

602 800

573 040

578 100

0,9

2 171

12 918

13 430

4,0

993 650

1 001 922

1 033 095

3,1

1 598 622

1 587 880

1 624 625

2,3

7 259

0

4 000

7 259

0

4 000

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATUOTOT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT

-679 646

-743 770

-563 412

-24,2

PALKAT JA PALKKIOT

-535 578

-585 442

-428 475

-26,8

HENKILÖSIVUKULUT

-144 068

-158 328

-134 937

-14,8

-126 624

-135 301

-114 464

-15,4

ELÄKEKULUT

-17 444

-23 027

-20 473

-11,1

PALVELUJEN OSTOT

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-894 188

-897 045

-913 891

1,9

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-829 946

-730 510

-611 120

-16,3

-92 710

-48 700

-66 000

35,5

-405 905

-476 885

-680 803

42,8

TOIMINTAKULUT

-2 902 394

-2 896 910

-2 835 226

-2,1

TOIMINTAKATE

-1 296 514

-1 309 030

-1 206 601

-7,8

684 607

562 242

-17,9

AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTAKULUT

SISÄISET ERÄT
MYYNTITUOTOT
MUUT TOIMINTATUOTOT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
MUUT TOIMINTAKULUT

POISTOT

572 333
567 697

586 948

570 976

-2,7

-187 777

-231 421

-264 156

14,1

-17 899

2 650

-6 220

-334,7

-18 380

-19 308

-19 544

1,2

-330 096

-340 100

-323 300

-4,9
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TP 2019

TA+MUUTOS
2020

TA 2021

Ero%

559 617

528 620

538 220

1,8

559 617

528 620

538 220

1,8

-74 448

-68 299

-68 824

0,8

PALKAT JA PALKKIOT

-59 271

-53 947

-53 389

-1,0

HENKILÖSIVUKULUT

-15 177

-14 352

-15 435

7,5

-13 401

-12 219

-12 850

5,2

-1 776

-2 133

-2 585

21,2

PALVELUJEN OSTOT

-127 430

-119 417

-122 998

3,0

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-169 957

-150 000

-138 430

-7,7

-7 960

-200

-8 100

3
950,0

TOIMINTAKULUT

-379 794

-337 916

-338 352

0,1

TOIMINTAKATE

179 822

190 704

199 868

4,8

-289

0

0

MUUT RAHOITUSKULUT

-73

0

0

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

-362

0

0

179 461

190 704

199 868

4,8

-148 522

-150 600

-151 350

0,5

-148 522

-150 600

-151 350

0,5

TILIKAUDEN TULOS

30 939

40 104

48 518

21,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

30 939

40 104

48 518

21,0

VESIHUOLTOLAITOS

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT

ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT

MUUT TOIMINTAKULUT

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOKULUT

VUOSIKATE

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
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TULOSKORTTI, Tekninen toimi 2021–2023
KRIITTINEN
MENESTYSTEKIJÄ

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT /
TOTEUTUMINEN

Kirkonkylän kehittäminen
esteettömäksi ja
muistiystävälliseksi

Vuosien 2021–2025 aikana
investointiohjelman mukaiset
toimenpiteet

Kuntalaiskysely yleisten alueiden
hoidosta, tulos vähintään 4/5.

Kiinteistönhuollon tason
nostaminen edelleen

Sisäisten asiakkaiden
tiedottaminen
palvelupyyntöjen tekemisestä
ja tarvittaessa kouluttaminen
järjestelmän käyttöön

ELINKAARIPALVELUT
– Olemme mukana kaikissa elämän vaiheissa
Mahdollistamme
laadukkaat peruspalvelut
Takaamme itsenäisen kunnan
ketterän toimintakulttuurin
Kehitämme palvelut tarpeista
lähtien kaikenikäisille

Ostopalveluiden laadun
seuraaminen

Sisäisten asiakkaiden
tyytyväisyyskysely, tulos
vähintään 4/5.

ELINVOIMAPALVELUT
– Vahvistamme alueemme elinvoimaa
Huolehdimme ympäristöstämme ja
pidämme paikat kunnossa

Tarjoamme kuntalaisille
viihtyisän ja puhtaan kunnan.

Panostamme roskaamisen ja
ilkivallan ennaltaehkäisyyn
(nopea reagointi).

Tiedotetaan ilkivallan ja
roskaamisen kustannuksista
laajemmin.

Vieraslajien torjunta

Yhteinen virkistysreittihanke
seurojen kanssa

Houkuttelevien yritystonttien
lisääminen

Kaavoitusohjelman
toteuttaminen.

Ristisillan asemakaava valmis

Lähiruuan lisääminen.

Lähiruokasuunnitelma ja sen
toimeenpano kunnan
yksiköissä

Autamme yritystoimintaa alkuun ja
olemme tukena yrittäjän arjessa
Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja
asumiseen
Käytämme lähipalveluita, tuemme
lähityötä ja nautimme lähiruokaa

Kouluruokakyselyn
uudistaminen yhdessä
sivistystoimen kanssa
Vieraslajitalkoot kuntalaisille
Toteutuneiden lähiruokapäivien
määrä

YHTEISÖLLISYYS JA VERKOSTOT
– Kutsumme järjestöt ja vapaaehtoiset osaksi palvelutuotantoamme
Järjestämme tiloja toimintaan

Kunnan tilojen käytön
helpottaminen vapaa-ajan ja
seuratoiminnan käyttöön

Lukitusjärjestelmien ja
käyttövuorovarausten
luominen asteittain kunnan
liikuntatiloihin.

Tilojen käyttöaste kasvaa 10 %
/v

OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN
- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme
Tuomme vaikutusmahdollisuudet
ihmisten luo
Päätämme yhteisöllisesti mitä
toimintaa tuetaan ja mihin rahat
käytetään
Meihin on helppo saada yhteys ja
tekijät tunnetaan

Osallistamisen lisääminen
ruokahuollon asiakkaiden
kanssa

Mietitään keinot, miten
päiväkoti-ikäisten lasten
vaikuttamismahdollisuuksia
lisätään
Ruokaraatitoiminnan
kehittäminen

Ryhmävierailujen/toimintakertoj
en määrä päiväkodissa
Koulujen ruokaraatien
tapaamiskerrat

Käytämme kansantajuista kieltä
suomeksi ja ruotsiksi
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5. INVESTOINNIT
5.1 Investointisuunnitelma
INVESTOINTISUUNNITELMA 2021-2025
Kohde

Nimi
Kapellbyn koulu
Kirjasto
Kunnantalo
Katuvalosaneeraukset
Kirkonkylän koulu
Hilda Käkikosken koulu
Husulanmäen kunnallistekniikka
Järven kunnostus
Juhanantien päällystäminen
Enehjelmintie, Gyllingintie, Inspehtorintie päällystäminen
Pentinkulmantien ja Husulantien päällystäminen
Kivikaudentie, päällystäminen
Juhanantien parkkipaikan päällystys
Ingermaninkylän yritysalueen kunnallistekniikka
Päiväkoti Peikkolaakso
Muistiystävällinen taajama; päiväkoti Peikkolaakson parkkipaikkajärjestelyt
Muistiystävällinen taajama; Lukkarinpolun kevyen liikenteen väylä
Muistiystävällinen taajama; opasteet
Muistiystävällinen taajama; valaistus
Muistiystävällinen taajama; Jaettu katutila ja pysäköinti Lapinjärventie
Muistiystävällinen taajama; Jaettu katutila Männistöntie
Muistiystävällinen taajama; muut kevyen liikenteen väylät
Muistiystävällinen taajama; muistiystävällinen taide ja aukiot
Ristisillan alueen kunnallistekniikka (paloaseman alue)
VAK-järjestelmän luominen
SPK:n alueen pajan ja kuntosalin tiilikattojen kunnostus
SPK:n alueen rakennusten maalaus
Kuntosali
Ulkoilureitti Korsmalmilta Kirkonkylään
Lukitusjärjestelmä kunnan kiinteistöihin
Lilliputin rahoitusvastikkeet
YHT.

2021
15 000
45 000
40 000
15 000
25 000
10 000
20 000
35 000
40 000
41 000

2022
10 000
15 000
20 000
15 000
10 000
10 000
130 000
25 000

2023
10 000
10 000
20 000
15 000
10 000
10 000

2024
10 000
10 000
15 000

2025
10 000
10 000

10 000
10 000

10 000
10 000

25 000

75 000
40 000
20 000
20 000
140 000
70 000
20 000

90 000
10 000

10 000

10 000

30 000
20 000

50 000

10 000
10 000

15 000
30 000
50 000

100 000
40 000
15 000
15 000
35 000
13 000
20 000
107 000
801 000

15 000
13 000
35 000

107 000
600 000

107 000
267 000

107 000
297 000

107 000
307 000

Vesilaitos
Kohde Nimi
Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo
Haja-asutusalueen vesihuolto, linjatyöt
Lammentien jätevesilinja, rakentaminen
Verkostokartta
Jätevesipumppujen uusiminen
Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon välpän rummun uusiminen
Lukkarinpuiston paineenkorotusasema
Tie Mariebergin ja CasaGranden pumppaamoille
Paineenkorotusasemien kaukoluku
Vuotovesikorjaukset
YHT.

10 000
25 000
125 000

25 000
155 000

25 000
25 000
25 000
460 000 1 140 000 1 725 000

Kunta ja vesihuoltolaitos yhteensä

926 000

755 000

727 000 1 437 000 2 032 000

2021
30 000
15 000
15 000
10 000
10 000
10 000

2022
80000
15 000
20 000

2023
2024
2025
300 000 1 100 000 1 700 000
15 000
15 000
100 000

10 000

5 000

20 000
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5.2 INVESTOINNIT 2020-2024, perusteluosa
Kapellbyn koulu (2021–2025)
Vuonna 2021 uusitaan katon jiiri ja sisäänkäynnin katoksen sisäkatto. Vuonna 2022 maalataan katto.
Varaudutaan tulevien vuosien mahdollisiin pieniin investointeihin.
Kirjasto
Vuonna 2021 julkisivun kunnostaminen etupuolelta, takaosa jo kunnostettu aiemmin. Maalataan katto.
Vuonna 2019 toteutettu esteetön kulkuväylä asfaltoidaan ja toteutetaan valaistus väylälle.
Kunnantalo
Vuonna 2021 toteutetaan sisäilmakorjauksia kunnantalon vanhalla puolella. Vuosina 2022–2024
uusitaan ovet ja ikkunat.
Katuvalosaneeraukset
Katuvalosaneeraukset jatkuvat vielä vuodet 2021–2023, koska vuonna 2020 saneeraus keskeytettiin.
Valot vaihdetaan energiatehokkaammiksi led-lampuiksi.
Kirkonkylän koulu
Vuonna 2021 Kirkonkylän koulun pihaturvallisuuden parantaminen mm. asvaltointi ja valaistuksen
uudistaminen sekä ulkokäytävän katon uusiminen. Varaudutaan tulevien vuosien mahdollisiin pieniin
investointeihin.
Hilda Käkikosken koulu
Varaudutaan tulevien vuosien mahdollisiin pieniin investointeihin.
Husulanmäen alueen kunnallistekniikka
Vuonna 2021 saunamökille oma viemäröintilinja ja pumppaamo nykymääräysten mukaiseksi, 2022
kunnallistekniikka alueelle (ellei rakentamisesta johtuen aiemmin ole tarvetta).
Lapinjärvi-järvi
Lapinjärven kunnostukseen haetaan hankerahoitus suunnitelman mukaisesti esim. kosteikkojen
toteuttamiseen sekä uusitaan patoluukut.
Juhanantien päällystäminen
Juhanantie päällystetään vuonna 2021.
Enehjelmintie, Gyllingintie ja Inspehtorintien päällystäminen
Päällystäminen vuonna 2021.
Pentinkulmantien ja Husulantien päällystäminen
Päällystäminen toteutetaan vuonna 2024, kun Husulanmäen kunnallistekniikka on rakennettu valmiiksi.
Kivikaudentie, päällystäminen
Päällystetään Kivikaudentie vuonna 2025.
Juhanantien parkkipaikan päällystys
Siviilipalveluskeskuksella oleva parkkipaikka päällystetään.
Ingermaninkylän yritysalueen kunnallistekniikka
Kunnallistekniikka yritysalueelle toteutetaan vuonna 2022.
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Päiväkoti Peikkolaakso
Piha-alueen turvallisuuden ja käytettävyyden parantaminen: aitojen, porttien, hiekkalaatikoiden ja
tukimuurin uudistaminen, aurinkovarjo pienten puolelle. Suunnitteluvuosille on varaus mahdollisiin
investointeihin.
Muistiystävällinen taajama; päiväkoti Peikkolaakson parkkipaikkajärjestelyt
Muistiystävällisen taajaman rakentamiseen liittyen toteutetaan vuonna 2021 päiväkodin ja kirjaston
parkkipaikkojen uudelleen järjestelyt. Järjestelyillä selkeytetään alueella liikkumista ja parannetaan
liikenneturvallisuutta vuonna 2020 tehdyn suunnitelman mukaisesti.
Muistiystävällinen taajama; Lukkarinpolun kevyen liikenteen väylä
Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Lukkarinpolulla matkalla Lapinjärvitalot – Mosankuja
vuonna 2020 tehdyn suunnitelman mukaisesti.
Muistiystävällinen taajama; opasteet
Muistiystävällisen taajaman opasteet toteutetaan vuonna 2022 vuonna 2020 tehdyn suunnitelman
mukaisesti.
Muistiystävällinen taajama; valaistus
Ympäristöministeriön avustus valaistuksen suunnitteluun vuodelle 2021. Kokonaisbudjetti on 20 000
euroa suunnitteluun, josta kunnan omarahoitusosuus 6 000 euroa ja avustus 14 000 euroa. Valaistuksen
toteutus vuonna 2022.
Muistiystävällinen taajama; jaettu katutila Lapinjärventie
Vuonna 2022 suunnitellaan ja toteutetaan jaetun katutilan ja pysäköinnin järjestelyt Lapinjärventiellä
Kirkonkylän keskustassa. Samalla suunnitellaan jaettu katutila Männistöntiellä.
Muistiystävällinen taajama; Jaettu katutila Männistöntie
Toteutetaan jaettu katutila parantamaan Männistöntien turvallisuutta vuonna 2023.
Muistiystävällinen taajama; muut kevyen liikenteen väylät
Vuonna 2023 suunnitellaan ja 2024 toteutetaan muistiystävällisin taajaman muut kevyen liikenteen
väylät koskien muistiystävällisin taajaman ns. ulkokehää (Lukkarinpolku, Männistöntie + Yrjöntien
risteys).
Muistiystävällinen taajama; muistiystävällinen taide
Muistiystävällisen taajaman viimeisenä osa-alueena toteutetaan muistiystävällinen taide ja aukiot vuonna
2025.
VAK-järjestelmän luominen
Kunnan kiinteistölle luodaan VAK-järjestelmä (kiinteistöautomatiikka; lukituksen, lämpötilojen ym.
ohjaus) vuonna 2021.
Ristisillan alueen kunnallistekniikka
Uuden paloaseman alueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen 2021.
Pajan ja kuntosalin tiilikattojen kunnostus
Siviilipalveluskeskuksen alueella sijaitsevien pajan ja kuntosalin tiilikatot kunnostetaan vuosina 2021–
2022.
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SPK:n alueen rakennusten maalaus
Viljamakasiinin, navetan ja konehallin maalaus vuonna 2022.
Kuntosali
Uuteen tehostetun palveluasumisen yksikköön rakennetaan kuntosali kaikkien kuntalaisten käyttöön.
Kuntosali kalustetaan vuosina 2021–2022.
Ulkoilureitit kirkonkylään ja Porlammille
Toteutetaan vuonna 2021 ulkoilureittiyhteys kirkonkylästä Korsmalmille sekä Porlammille ulkoilureitti
liikuntapaikkojen läheisyyteen ja kuntoportaat, mikäli saadaan hankerahoitus.

Lukitusjärjestelmä kunnan kiinteistöihin (kunnantalo, koulut)
Osassa kunnan kiinteistöjä on tällä hetkellä käytössä Iloq-järjestelmä. Järjestelmä on tarkoitus ottaa
käyttöön myös muissa kunnan kiinteistöissä ja siten lisätä turvallisuutta ja parantaa avainvalvontaa.
Seuraavana vuorossa Peikkolaakson päiväkoti + satelliitti ja Hilda Käkikosken koulu.
Lilliputin rahoitusvastikkeet
Koy Lilliputille maksettavat rahoitusvastikkeet.

VESILAITOKSEN INVESTOINNIT
Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo
Puhdistamon suunnittelu aloitetaan vuonna 2021. Lisäksi hankitaan maata uutta puhdistamoa varten.
Vuonna 2022 aloitetaan lupaprosessi uudelle puhdistamolle. Rakennustyöt toteutetaan vuosina 2023–
2025. Uuden puhdistamon valmistuttua puretaan nykyinen puhdistamo.
Haja-asutusalueen vesihuolto, linjatyöt
Haja-asutuksen vesihuollon linjatöitä jatketaan.
Lammentien jätevesilinja
Suunnittelu vuonna 2021 ja rakentaminen vuonna 2022, mikäli alueelta saadaan riittävä määrä liittyjiä.
Verkostokartta
Vuonna 2019 aloitettu verkostokartoitustyö saatetaan loppuun vuonna 2021. Lakisääteinen.
Jätevesipumppujen uusiminen
Jätevesipumppujen uusimista jatketaan vuosina 2021–2022.
Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon välpän rummun uusiminen
Varaudutaan uusimiseen vuonna 2021, jos korjaaminen ei onnistu.
Lukkarinpuiston paineenkorotusasema
2. pumppu vaihtamatta, vaihdetaan 2021.
Tie Mariebergin ja Casagranden pumppaamoille
Vuonna 2022 suunnitellaan tie pumppaamoille, tie toteutetaan vuonna 2023.
Paineenkorotusasemien kaukoluku
Vedenottamoille ja paineenkorotusasemille kaukolukujärjestelmät, jotta voitaisiin reagoida nopeammin
vesivuotoihin ja voidaan vähentää paikalla käymistä.
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Vuotovesikorjaukset
Vuotovesikorjauksia jatketaan koko suunnitelmakauden ajan.
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6. RAHOITUS
Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja
Verotulot
Verotulo on arvioitu kunnallisveroprosentilla 21,5 % koko suunnitelmakaudelle.
Kiinteistöveroihin on 0,1 %-yksikön korotus vuodesta 2020 vuoteen 2021.
Verotulot

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Tulovero

7 677 320

7 420 000

7 833 000

7 800 000

7 930 000

Kiinteistövero

561 237

535 000

630 000

630 000

630 000

Yhteisövero

601 146

449 000

635 000

620 000

620 000

8 839 702

8 404 000

9 098 000

9 050 000

9 180 000

3 392

3 225

3 491

3 473

3 523

2 606

2 579

2 556

2 534

Yhteensä

Verotulot
€/asukas
Asukkaat
31.12.2019
Asukasennuste
Tilastokeskus

2 606

Valtionosuudet
Valtionosuudet on arvioitu valtiovarainministeriön ennakkotiedoista.
Valtionosuudet

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

€/vuosi

7 226 374

7 609 403

7 920 000

8 000 000

8 000 000

2 773

2 920

3 039

3 070

3 070

Valtionosuudet
€/asukas

Rahoitustuotot ja rahoituskulut
Rahoitustuottojen erät vuonna 2021 ovat osinkotuloa Kymenlaakson Sähkö Oy:stä n. 828 000 euroa
sekä peruspääoman korot HUS-kuntayhtymältä 26 300 euroa. Rahoituskulut sisältävät arvion
korkokuluista ulkopuolisista rahoitusyhtiöistä otetuista lainoista n. 50 000 euroa sekä
korkojohdannaisen korkokulu, joka on n. 4 500 euroa vuositasolla.
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Rahoitustuotot
ja -kulut
Rahoitustuotot

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

860 670

960 973

858 300

828 000

828 000

Rahoituskulut

-38 550

-74 000

-54 500

-45 000

-45 000

Netto

822 120

886 973

803 800

783 000

783 000

Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen muutokset
Taloussuunnitelma ei sisällä uusia pitkäaikaisia lainoja vuosina 2021–2023. Pitkäaikaisilla lainoilla
rahoitetaan investointeja. Vähennykset ovat lainojen lyhennykset. Lyhytaikaiselle rahoitukselle,
Kuntatodistus-ohjelmaan, ei ole arvioitu muutoksia.
Pitkäaikaiset ja
lyh.aik. lainojen
muutokset
Lisäykset

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

1 000 000

0

0

0

0

Vähennykset

-402 054

-402 000

-402 000

-402 000

-402 000

Nettomuutos

597 946

-402 000

-402 000

-402 000

-402 000

3 053

2 899

2 773

2 641

2 505

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

16 926 746

16 974 376

17 876 300

17 878 000

18 008 000

-622 151

-676 900

-623 500

-625 000

-625 000

16 304 595

16 297 476

17 252 800

17 253 000

17 383 000

Lainakanta
€/asukas

Rahoitus yhteensä
RAHOITUS
YHTEENSÄ
Rahoitustulot
Vähennykset
Nettomuutos

Poistot
Poistot on arvioitu nykyisten pysyvien vastaavien suunnitelmamukaisen poistosuunnitelman mukaan
sekä taloussuunnitteluvuosien investointisuunnitelman mukaan.
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Poistot

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Kunta (pl. Vhl)

-435 079

-452 300

-417 650

-428 000

-428 000

Vesihuoltolaitos

-148 522

-150 600

-151 350

-152 000

-152 000

Yhteensä

-583 601

-602 900

-569 000

-580 000

-580 000
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7. Lapinjärven Lämpö Oy Talousarvio 2021
LAPINJÄRVEN LÄMPÖ OY:N TALOUSARVIO 2021
Näköpiirissä ei ole investointeja vuonna 2021.
Kuten tuloskortista ilmenee, ennakkohuollon järjestelmä otetaan täysimittaisesti
käyttöön v.2021 mikäli talviajat ovat oletuksen mukaisia. Se vaatii pieniä rahallisia
panoksia.
Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut tai tapahtumassa merkittäviä muutoksia lukuun
ottamatta säiden kehittymistä.
Hakkeen hinta on toistaiseksi pidemmällä tähtäimellä ollut varsin vakaa. Oletamme sen
olevan vakaa myös v. 2021.
Osallistumme biokaasusta elinvoimaa hankkeeseen rahoittajana ja lopputuloksen
hyödyntäjänä.
Hiilijalanjälkiselvitys on meneillään.
Tulot on laskettu siten, että tiedossa olevat muutokset on huomioitu, esim. MVH:n
uudet kiinteistöt, joista tulee nettolisäystä edelliseen.
Lisäksi on arvioitu, että vuoden 2021 lämmitystarveluku olisi n. 1 % suurempi, kuin
vuodessa 2019, eli n. 89 % normivuodesta. Todellinen tilanne jää nähtäväksi.
LEO:lle maksettava korvaus 40 €/tuotettava MWh (arvioitu vaihteluväliltä
39,50…40,70€/tuotettu MWh) on myös arvio, joka voi muuttua hakkeen hinnan
muuttuessa. Todellinen tilanne jää nähtäväksi.
Kohta palkat ja palkkiot on korjattu todellisuutta vastaavaksi (= muutettu PR:n
kevytyrittäjyys palkaksi sivukuluineen), sisältää samanlaisen osuuden pieniä palkkioita,
kuin v.2019 on toteutunut ja lisäksi n. 1000 € pieniä palkkioita. Tätä osuutta voi käyttää
hieman budjetin toteutumisen tasapainottajana.
Sähkön osalta negatiivinen muutos selittyy KSOY:n kanssa solmitulla uudella, edellistä
halvemmalla sähkösopimuksella ja aurinkosähkön täysimittaisella hyödyntämisellä.
Muissa kuluissa on kaukolämpömittareiden vaihtoa, jota on hyvä suorittaa vuosittain,
jotta mittarit pysyvät kohtuullisessa kunnossa, eikä tule isoja vaihtokustannuksia jollekin
vuodelle. Tätä voi osittain käyttää tasoittamaan budjettia.
Tilikauden tulos ei ole kovin suuri, mutta sillä tavalla riittävä, että tasapainotuksen
kanssa päästäneen positiiviseen tulokseen, ellei talvi ole paljon lämpimämpi kuin on
arvioitu, eikä hakehinta lähde jyrkästi kohoamaan.
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Talousarvio (TA) vuodelle 2021
Tulot :
Perusmaksut €
Koulutuskeskus
KK:n laitos
Porlammin laitos
Yhteensä

TA 2021

TOT 2019

8 180
59 330
16 870
84 380

78 179,36

94 000
317 000
112 000
523 000

505 523,55

607 380

582 707,51

Muut tulot

0

0,01

Korkotulot

250

58,12

607 630

582 765,64

58 000
221 000
74 000
353 000

331 989,93

16350
12 960
1 150
5 650
550
3 550
34 600
23 500
434 960

16 346,09
15 342,48
1 173,38
5 620,87
539,50
3 521,75
34 593,49
20 322,95
413 839,63

19 650

19 640,30

Poistot

129 500

129 494,91

MENOT YHTEENSÄ

600 460

579 320,93

TILIKAUDEN TULOS

7 170

3 444,71

Käyttömaksut €

66,77 €/MWh

Koulutuskeskus
KK:n laitos
Porlammin laitos
Yhteensä

1401 MWh
4753 MWh
1680 MWh
7834

Lämmön myynti yhteensä

TULOT YHTEENSÄ
Käyttömenot
LEO:lle maksettava korvaus
LeEO:lle maks. Korvaus budjettiin
Koulutuskeskus
KK:n laitos
Porlammin laitos
Yhteensä

39,50
40,70
40,5
1 444,00 MWh
5 463,00 MWh
1 826,00 MWh
8 733,00 MWh

Palkat ja palkkiot
Sähkö
Vesi ja jätevesi
Vakuutukset, ei kiinteistövak.
Jätehuolto
Kiinteistöjen ja ulkoalueiden hoito+kiinteistövak.
Muut liiketoiminnan kulut
Muut kulut (-vak.)
Käyttökulut yhteensä
Lainojen korot

Muut kulut sis. korjaukset, öljy, pienhankinnat, tarvikkeet yms.
Muut liiketoiminnan kulut sis. ostetut palvelut, kirjanpito
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Tuloskortti / Lapinjärven Lämpö Oy
KRIITTINEN
MENESTYSTEKIJÄ

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT /
TOTEUTUMINEN

Laitosten operointi on
ulkoistettu paikalliselle
energiaosuuskunnalle
(Lapinjärven
Energiaosuuskunta LEO)
•
paikallinen yrittäjyys
•
työllistäminen
•
verotulot

Asiakas:
•
Asiakaspalaute (kpl) ja
siihen reagointi

ELINVOIMAPALVELUT
– Vahvistamme alueemme elinvoimaa
Huolehdimme ympäristöstämme ja
pidämme paikat kunnossa
Olemme aktiivinen maankäyttäjä ja
vastuullinen omistaja
Käytämme lähipalveluita, tuemme
lähityötä ja nautimme lähiruokaa

Bioenergiaa käyttävän
lämpöyhtiön toiminnalle
oleellisia tavoitteita ovat
•
kilpailukyky ja -etu
•
kustannustehokkuus
•
toimitusvarmuus
•
asiakastyytyväisyys
•
ympäristöystävällisyys
•
lähibioenergian
hyödyntäminen

Kustannuksia ja prosessien
tehokkuutta seurataan
laitoksittain.

Lämpöyhtiön tavoitteet
sisältyvät konsernin käytössä
olevasta tuloskortista parhaiten Ennakoiva kunnossapito
otetaan käyttöön myös
elinvoimapalvelujen osioon.
Ingermaninkylän ja
Porlammin laitoksilla. Projekti
on siirretty ensi vuodelle
johtuen erittäin leudosta
talvesta.
•
kunnossapitosuunnitelmi
en laatiminen ja
käyttöönotto kaikilla
laitoksilla (tällä hetkellä
käytössä vain
kirkonkylän laitoksella)
Tuhkan hyötykäyttö
•
•

Tuhka-analyysi on tehty
alkuvuodesta.
Tuhkan hyötykäytöstä
teetetään selvitys.

•

Kuntalaisille mahdollisuus
seurata verkossa
Kirkonkylän
lämpölaitoksen
aurinkopaneelien
sähköntuottoa.

Prosessi:
• lämmön tuotanto:
o tuotanto: 8700 MWh
• lämmön myynti:
o myynti: 7800 MWh
o jakelun hyötysuhde: 90 %
•
ei jakelukatkoksia
Osaaminen ja kehittyminen:
•

Osallistuminen Biokaasusta
elinvoimaa -hankkeeseen
rahoittajana ja
lopputulosten
hyödyntäjänä.

Talous:
•
luvut eri dokumentissa

Hiilijalanjälkiselvitys
•

Laitosten
hiilijalanjälkiselvitys on
tekeillä. Alustava selvitys
on tehty.
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8. Kiinteistö Oy Labyrintti Talousarvio 2021
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 2019

TA 2020

TA 2021

Liikevaihto

1 009 817

907 850

917 613

Liiketoiminnan
kulut
Lainanlyhennykset

850 109

673 181

613 147

306 503

285 000

239 193

Poistot

57 476

202 157

292 000

Rahoituskulut

33 622

28 500

30 000

Ostovelat

346 549

0

0

3 970

512

315

4 167 126

3 623 700

3 062 303

Kauden tulos
Lainamäärä
vuoden lopussa

Toimintaympäristö ja sen muutokset
Edellisen vuoden myyntien johdosta rakennuskanta alkaa olemaan järkevällä tasolla.
Asuntojen määrä vastaa melko hyvin kysyntään, eikä tyhjäkäyntiä juurikaan ole.
Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset
Palveluverkkoon ei ole suunnitelmissa muutoksia. Vuokrattavia asuntoja on 144 kpl.
Asuntojen isäksi Labyrintti vuokraa Koy Lapinjärven Säästölässä sijaitsevan terveysaseman
tiloja Loviisan kaupungille.
Hankkeet ja projektit
Ei suunniteltuja hankkeita. Rakennuskannan korjaamistyö jatkuu, joskin huomattavasti
pienemmällä summalla kuin kolmena edeltävänä vuonna.
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3

KOY LABYRINTTI

TALOUSARVIO V. 2021

TA 2021
MYYNTITUOTOT
Vuokratuotot
Autopaikat
Vesimaksut
Saunamaksut ja muut
Vähennettävä alv
Myyntituotot yhteensä

902 585 €
5 400 €
50 400 €
960 €
25 383 €
933 962 €

LIIKETOIMINNAN KULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut

-

LIIKEVOITTO / -TAPPIO
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

TA 2019

TP 2019

878 647 €
5 400 €
48 000 €
960 €
25 157 €
907 850 €

945 610 €
4 680 €
48 000 €
1 560 €
41 662 €
958 188 €

960 402 €
4 580 €
43 386 €
1 450 €
43 731 €
966 087 €

3 500 €
3 500 €

3 000 €
- €
3 000 €

17 671 €
- €
17 671 €

292 000 €
292 000 €

202 157 €
202 157 €

269 197 €
269 197 €

57 341 €
57 341 €

61 488 €
65 916 €
19 500 €
137 074 €
55 271 €
19 500 €
23 748 €
12 150 €
46 500 €
19 500 €
150 000 €
- € 2 000 €
9 000 € 5 000 €
608 647 €

63 580 €
75 400 €
21 000 €
141 347 €
51 200 €
23 500 €
27 000 €
12 150 €
53 304 €
19 500 €
250 000 €
61 000 €
2 000 €
10 800 € 5 000 €
673 181 €

65 180 €
82 260 €
16 000 €
157 666 €
54 000 €
25 500 €
30 794 €
12 150 €
30 600 €
20 000 €
150 000 €
- € 2 000 €
7 000 € 3 000 €
642 150 €

92 745 €
71 338 €
37 753 €
166 949 €
60 529 €
27 879 €
34 438 €
13 592 €
55 930 €
19 619 €
950 768 €
656 166 €
100 €
26 110 €
4 119 €
853 483 €

28 815 €

29 012 €

43 841 €

37 592 €

1 500 €
30 000 €
28 500 € -

1 500 €
30 000 €
28 500 € -

1 500 €
45 000 €
43 500 € -

1 000 €
34 622 €
33 622 €

315 €

512 €

341 €

3 970 €

4 500 €
- €
4 500 €

Poistot ja arvonalennukset
Poistot
Muut liiketoiminnan kulut
Kiinteistökulut
Hallinto
Käyttö ja huolto
Ulkoalueiden hoito
Lämmitys
Vesi ja jätevesi
Sähkö ja kaasu
Jätehuolto
Vahinkovakuutukset
Säästölä vastikkeet
Kiinteistövero
Korjaukset
Aktivoinnit ja avustukset
Muut hoitokulut
Vähennettävä alv
Luottotappiot

TA 2020

-
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TULOSKORTTI, Kiinteistö Oy Labyrintti
KRIITTINEN
MENESTYSTEKIJÄ

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT /
TOTEUTUMINEN

ELINVOIMAPALVELUT
– Vahvistamme alueemme elinvoimaa
Huolehdimme ympäristöstämme ja
pidämme paikat kunnossa

Tarjota kohtuuhintaisia
asuntoja vuokratavaksi.

Pidämme yhtiön kulut
tasapainossa.

Yhtiön tulos verrattuna
suunniteltuun budjettiin /

Olemme aktiivinen maankäyttäjä ja
vastuullinen omistaja

Ylläpitää monipuolista
asuntokantaa.

Teemme korjaukset ajoissa ja
teemme korjaussuunnitelmat
pitkällä tähtäimellä.

PTS- suunnitelma /

Tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja
asumiseen

Tarjota asuntoja yksiöistä
neliöihin, opiskelijoilta
vanhuksille.

Huolehdimme, että
asuntokanta pysyy
monipuolisena ja
houkuttelevana.

Käytämme lähipalveluita, tuemme
lähityötä ja nautimme lähiruokaa

Käyttää mahdollisuuksien
mukaan lähialueen yrittäjien
palveluita.

Informoimme paikallisia
yrityksiä tarjouspyynnöistä.

Tyhjien asuntojen määrä /
Tarjouspyyntöjen ja ostettujen
palveluiden määrä suhteessa
paikallisten tarjouksiin /

OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN
- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme
Tuomme vaikutusmahdollisuudet
ihmisten luo

Asukasdemokratian
toteutuminen yhtiössä.

Vuosittainen asukaskokous

Hallituksen asukasjäsenet ja
asukaskysely /

Meihin on helppo saada yhteys ja
tekijät tunnetaan

Yhteystiedot ovat helposti
saatavilla.

Asukkailla on tiedossa ja
käytössä huoltoyhtiön
Tiedottaminen /
yhteystiedot sekä isännöitsijän
suorat yhteystiedot

82

9. Kiinteistö Oy Lilliputti Talousarvio 2021

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 2019

TA 2020

TA 2021

633 579

444 374

362 682

382 880

288 972

299 930

322 000

367 347

367 347

0

130 000

260 000

Korkokulut

26 346

25 402

23 418

Tilikauden tulos

-1404

0

0

4 704 081,5

4 336 734,5

3 969 387,5

Vastiketuotot
(Alv.0 %)
Liiketoiminnan
kulut
Lainanlyhennykset
Poistot

Lainamäärä 31.12.

TS 2022

TS 2023

Toiminta ja määrärahat tulosalueittain
Olennaisimmat asiat toimintasuunnitelmasta ja määrärahat sekä TA-vuoden painopistealueet.
Huom. tuloskortti on vielä erikseen.
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Siviilipalvelualue
Siviilipalvelu alueella suoritetaan pieniä ylläpitokorjauksia mm. julkisivuissa sekä
kehitetään alueen turvallisuutta yhteistyössä Keha-keskuksen ja Senaattikiinteistöt Oy:n
kanssa
Linja-autoasema
kiinteistöllä suoritetaan pieniä ylläpito korjauksia.

Henkilöstösuunnitelma 2020 - 2022
Vakituinen henkilöstö

Toimitusjohtaja
kiinteistön
hoitajat

TA 2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

1
1.63

1
1.63

1
1.63

-

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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KOY LILLIPUTTI

TALOUSARVIO 2021

TP 2019
MYYNTITUOTOT
Hoitovastikkeet
Rahoitusvastikkeet (tuloutettu osuus)
Vuokrat
Muut tuotot
Maksettava alv
Myyntituotot yhteensä

386 224 €
77 414 €
113 396 €
4 727 €
-173 939 €
407 822 €

Rahoitusvastikkeet (rahastoitava osa)
Maksettava yhteensä
Rahastointi
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

Poistot ja arvonalennukset
Poistot

516 300 €
31 499 €

356 628 €
351 439 €

-103 424 €
444 374 €

6 000 €
-130 718 €
583 348 €

322 000 €
729 822 €
322 000 €

367 347 €
811 721 €

107 347 €
690 695 €

71 697 €
71 697 €

56 400 €
56 400 €

71 700 €
71 700 €

€
€

130 000 €
130 000 €

260 000 €
260 000 €

88 946 €
31 116 €
107 994 €
- €
1 130 €
11 789 €
3 486 €
109 387 €
- €
248 880 €
291 545 €
311 183 €

53 040 €
28 600 €
87 279 €
- €
900 €
14 000 €
4 000 €
12 000 €
27 530 €
52 715 €
- 47 492 €
232 572 €

54 070 €
33 500 €
87 279 €
- €
1 200 €
12 500 €
4 000 €
12 000 €
22 000 €
49 454 €
- 47 773 €
228 230 €

24 942 €

25 402 €

23 418 €

1 087 €
25 259 €
26 346 €

- €
25 402 €
25 402 €

- €
23 418 €
23 418 €

-

Muut liiketoiminnan kulut
Kiinteistökulut
Hallinto
Käyttö ja huolto
Lämmitys
Vesi ja jätevesi
Sähkö ja kaasu
Jätehuolto
Vahinkovakuutukset
Tonttivuokrat + muut vuokrat
Kiinteistövero
Korjaukset
Vähennettävä alv
-

TA 2021

TA 2020

LIIKEVOITTO / -TAPPIO
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut

-

-

-

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO
-1 404 €

0€

0€
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TULOSKORTTI, Kiinteistö Oy Lapinjärven Lilliputti

KRIITTINEN
MENESTYSTEKIJÄ

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT /
TOTEUTUMINEN

ELINKAARIPALVELUT
– Olemme mukana kaikissa elämän vaiheissa
Mahdollistamme
laadukkaat peruspalvelut
Tuemme yhtiönä itsenäisen kunnan
ketterän toimintakulttuuria

Kiinteistönhuollon ja palvelu
tason nostaminen edelleen
Ostopalveluiden laadun
seuraaminen

Toteutumisen seuranta
Sisäisten asiakkaiden
tiedottaminen
palvelupyyntöjen tekemisestä
ja tarvittaessa kouluttaminen
järjestelmän käyttöön

Viikkopalavereissa käyttäjien
kanssa seurataan ja kehitetään
kiinteistöhoitoa sekä yhteistyötä.
Talokokouksissa kehitetään
palvelukokonaisuutta käyttäjien,
vuokralaisen ja yhtiön välillä.

ELINVOIMAPALVELUT
– Vahvistamme alueemme elinvoimaa
Huolehdimme ympäristöstämme ja
pidämme paikat kunnossa
Käytämme lähipalveluita, tuemme
lähityötä

Tarjoamme käyttäjille viihtyisän Panostamme roskaamisen ja
ja puhtaan alueen.
ilkivallan ennaltaehkäisyyn
(nopea reagointi).
Vieraslajien torjunta

Viikkopalavereissa seurataan ja
kehitetään ilkivallan ja
roskaamisen ennaltaehkäisyä
käyttäjien kanssa.
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10. Kiinteistö Oy Taitotalo Talousarvio 2021

KIINTEISTÖ OY PORLAMMIN TAITOTALO

Tehtäväalueet ja tulosalueet
Yhtiön toimialana on omistaa, vuokrata ja hallita kiinteistöjä, rakennuttaa
niille rakennuksia sekä vuokrata kiinteistöjä ja rakennuksia edelleen.

Toimialan talousarvio valtuustoon nähden sitovalla tasolla

TP 2019

TA 2020

TA 2021

Liikevaihto

48 660

47 400

45 000

Kulut

35 556

34 800

32 400

Poistot

12 542

12 600

12 600

Tulos

562

0

0

Toimintaympäristö ja sen muutokset
Toimintaympäristö tulee pysymään samana, ei muutoksia. Taitotalon ainoa vuokralainen on Lapinjärven
kunta, joka toimii myös tilojen pääkäyttäjänä. Lapinjärven kunta vuokraa tiloja edelleen kansalaisopistolle
ym. yhdistyksille ja tarvitsijoille, mutta näistä toimijoista yhtiöllä ei ole tietoa.
Palveluverkon ja palvelutuotannon muutokset
Ei tiedossa muutoksia palveluverkkoon.
Hankkeet ja projektit
Ei käynnissä olevia tai alkavia hankkeita tai projekteja.
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3

KOY TAITOTALO

TALOUSARVIO V. 2021

TA 2021
MYYNTITUOTOT
Vuokratuotot
Tilitettävä alv
Myyntituotot yhteensä

LIIKETOIMINNAN KULUT
Henkilöstökulut
Kokouspalkkiot

Poistot ja arvonalennukset
Poistot
Muut liiketoiminnan kulut
Kiinteistökulut
Hallinto
Käyttö ja huolto
Ulkoalueiden hoito
Lämmitys
Vesi ja jätevesi
Sähkö ja kaasu
Jätehuolto
Vahinkovakuutukset
Kiinteistövero
Korjaukset
Muut hoitokulut
Vähennettävä alv
Luottotappiot

LIIKEVOITTO / -TAPPIO

-

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

55752,00
8352,00
47 400 €

500 €
500 €

500
500 €

12 600 €
12 600 €

12 600
12 600 €

12 542
12 542 €

5 814 €
1 000 €
400 €
14 156 €
700 €
11 000 €
930 €
1 350 €
500 €
2 666 €
500 €
7 116 €
- €
31 900 €

6 464
500
400
16 493
700
10 300
1 020
1 180
500
3 476
1 000
-7 733
- €
34 300 €

5 366
2 177
0
20 854
790
11 573
863
1 349
0
743
1
-8 160
- €
35 556 €

-

TP 2019

52 776 €
7 776 €
45 000 €

-

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut

TA 2020

60338,00
11678,00
48 660 €

-

0
€

0€

-

€

562 €

€
€
€

-

€
€
€

-

0€

-

€

562 €

€
€
€
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TULOSKORTTI, Kiinteistö Oy Taitotalo

KRIITTINEN
MENESTYSTEKIJÄ

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT /
TOTEUTUMINEN

ELINVOIMAPALVELUT
– Vahvistamme alueemme elinvoimaa
Huolehdimme ympäristöstämme ja
pidämme paikat kunnossa

Tilat pysyvät hyvässä kunnossa Säännöllinen tilojen huolto.
ja vuokralainen tyytyväisenä.

Käyttäjien palaute. /

Olemme aktiivinen maankäyttäjä ja
vastuullinen omistaja

Yhtiön talous pysyy
tasapainossa

Yhtiön tulos. /

Tarkka seuranta.

OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN
- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa helposti yhteisiin asioihimme
Meihin on helppo saada yhteys ja
tekijät tunnetaan

Vastaamme yhteydenottoihin
nopeasti.

Yhteystiedot ovat tilojen
käyttäjien tiedossa.

Huoltopyynnöt ym. tulevat
hoidettua nopeasti. /
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