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1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 
 

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne 
 

Valtiovarainministeriön Talouskatsauksen 2021 mukaan maailmantalous on elpynyt 
koronaviruspandemian varjossa nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen 
kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten etenemisen ansiosta. Lähiaikojen 
talousnäkymiä ennakoivat indikaattorit ovat hieman laskeneet, mutta edelleen korkealla 
kehittyneissä maissa. Maailmantalous kasvaa 6,1 % v. 2021 ja 4,7 % v. 2022. 
 
Toisella vuosineljänneksellä alkanut nopea kasvu euroalueella jatkuu rajoitusten ke-
ventyessä sekä palveluiden kysynnän vahvistuessa. Myös EU:n elpymisväline NGEU tukee 
talouskasvua. Erittäin voimakas elvytyspolitiikka Yhdysvalloissa on johtanut  
yksityisen kulutuksen nopeaan kasvuun, mikä yhdessä tarjontarajoitteiden kanssa on 
kiihdyttänyt kuluttajahintainflaatiota. Kuluttajien näkemys nykytilanteesta on erittäin 
myönteinen, mutta odotukset tulevaisuudesta selvästi pessimistisempiä. 
 
Kiinan talousnäkymien kannalta avainkysymys on kulutuksen kehitys. Yli 60 % alkuvuoden 
2021 talouskasvusta tuli kulutuksen kasvusta. Investointien ja nettoviennin kontribuutio 
talouskasvuun oli pienempi, joskin kesällä ulkomaankauppa kasvoi voimakkaasti. Kulutus 
tulee kasvamaan voimakkaasti pandemian laantuessa.  
 
Maailman tavarakauppa on elpynyt erittäin nopeaan kasvuun pitkälti viime vuoden matalan 
vertailutason ansiosta, mutta kauppaa haittaavat teollisuuden komponenttipula, 
konttiliikenteen logistiikkaan liittyvät ongelmat sekä suuren kiinalaisen sataman osittainen 
sulkeminen elokuussa. Kauppa kasvaa 8,3 % v. 2021 ja palaa pidemmän aikavälin kasvu-
uralle. Vuonna 2022 kasvu hidastuu viiteen prosenttiin. Investoinnit kasvavat koko 
ennustejakson. Vuonna 2021 BKT:n kasvu kiihtyy 3,3 prosenttiin. Vuonna 2022 kasvu 
hidastuu viiteen prosenttiin. 
 
Kuluttajien ja yritysten odotettua valoisammat näkymät sekä rokoteohjelmien nykyistä 
nopeampi eteneminen myös kehittyvissä maissa kiihdyttäisivät maailmantalouden ja –
kaupan kasvua edellä esitettyä nopeammin. Merkittäviä alasuuntaisia riskejä ovat 
pandemian paheneminen uudestaan uusien virusmuunnosten takia, kuluttajahintainflaation 
kiihtymisen aiheuttama laajempi kustannuskierre sekä teollisuuden pullonkaulojen 
jatkuminen odotettua pidempään. 
 

Lähde: Taloudellinen katsaus, Syksy 2021, Talousnäkymät, 

Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:51 
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1.2 Suomen talous 
 

Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan Suomen talous toipuu koronan aiheut-
tamasta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana, mutta arvion 
mukaan kasvupyrähdys jää kuitenkin väliaikaiseksi. Valtiovarainministeriö arvioi BKT:n 
kasvavan noin 3 prosentin vauhtia vuosina 2021-2022. Suhdannekierron tasoituttua vauhti 
hiipuu ja sen määrittää talouden rakenteellinen suorituskyky – työllisyyden ja tuottavuuden 
kasvu sekä talouden kilpailukyky. Kasvupyrähdyksen jälkeen BKT:n kasvu uhkaa hidastua 1-
1,5 prosentin haarukkaan. 
 
Talouden kasvupyrähdys ja epidemiaan suoraan liittyvän rahankäytön voimakas 
vähentyminen pienentävät julkisen talouden alijäämää vuosina 2021-2022, mutta eivät auta 
kääntämään tilannetta suotuisammaksi pidemmällä aikavälillä. Julkisen talouden 
velkaantumisen taittaminen niin, että julkinen taloudenpito lepäisi vakaalla ja kestävällä 
perustalla pitkällä aikavälillä, vaatisi yhteiskunnan voimavarojen laajempaa ja tehokkaampaa 
käyttöä: enemmän työllisiä, talouden ripeämpää kasvua ja kustannustehokkaampaa julkista 
hallintoa.  
 
Talouden kasvupyrähdys liittyy patoutuneen kysynnän purkautumiseen tilanteessa, jossa 
rokottaminen etenee ripeästi, liiketoiminnalle asetettuja rajoituksia puretaan ja 
kotitalouksien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahva. Pyrähdys on osa yhteiskuntaa 
kohdanneeseen iskuun ja sen väistymiseen liittyvää talouden luonnollista kiertoa, jonka 
käynnistymistä aktiivinen talouspolitiikka on tukenut sekä meillä että maailmalla.  
 
Talouskatsauksen mukaan luonnollinen kierto nostaa taloutta kuopasta nopeasti, eikä tänä 
aikana talouden toimeliaisuutta ole enää tarpeen tukea julkisen vallan toimin. Sen sijaan on 
tarpeen edesauttaa yksityisiä investointeja ja työn tarjontaa, jotta tuotannon kasvu ei hiivu 
tekijöiden ja tuotantokapasiteetin puutteeseen, kustannusten nousuun ja kilpailukyvyn 
rapautumiseen.  
 
Meneillään on rakenteellinen murros, joka liittyy epidemian aikana koeteltuihin uusiin 
tapoihin kuluttaa ja tehdä työtä. Uutena tekijänä murrosta ajaa globaali uuden teknologian 
käyttöönotto ja tuotannon rakenteen muutos, jotka kumpuavat ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen ja sen torjumiseen liittyvistä kuluttajien muuttuvista valinnoista ja yritysten 
investoinneista. 
 
Muutoksen mahdollistamiseksi on tärkeää, että Suomessa on tarjolla riittävästi työikäistä, 
työkykyistä, työmarkkinoilla käytettävissä olevaa ja osaavaa työvoimaa ja että työvoima 
ohjautuu tehokkaasti sinne, missä se on tuottavimmassa käytössä.  
 
Tältä osin tilanne ei ole hyvä. Työvoima ja työllisyys kasvavat juuri nyt nopeasti, mutta 
samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys pysyttelee korkeana, työpaikkoja on runsaasti avoinna 
ja osaavan työvoiman puute on nostettu jälleen esiin tuotannon kasvua rajoittavana 
tekijänä. 
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Ilmastonmuutos, tuotannon rakennemuutos ja uuden teknologian käyttöönotto vaativat 
suuria investointeja globaalisti. Katsauksen mukaan kohentaakseen talouden suorituskykyä 
ja kääntääkseen talouden kasvun näköpiirissä olevaa ripeämpään vauhtiin, Suomen pitäisi 
pystyä hyödyntämään avautuvaa tilaisuutta ja houkuttelemaan mahdollisimman iso siivu 
investoinneista Suomeen.  
 
Keskeistä on suotuisa ja kansainvälisesti kilpailukykyinen investointiympäristö; esimerkiksi 
työ- ja asuntomarkkinoiden toiminta, yhteiskunnan tieto- ja liikenneinfrastruktuuri sekä 
sujuva maahanmuutto. Investointiympäristöön vaikuttavat myös kilpailukykyinen verotus, 
elinkeinotoiminnan tuet ja säätely, sujuvat lupaprosessit sekä yritysten riittävät ja joustavat 
rahoitusmahdollisuudet. Ulkomaisten yritysten sijoittuminen Suomeen ja sijoitukset 
suomalaisiin yrityksiin sekä suomalaisten yritysten kyky kansainvälistyä  
ovat myös tärkeitä tekijöitä. Paljon ratkaisevat myös yrittäjyys, hyvä johtaminen sekä 

mahdollisuudet rehtiin ja tasapuoliseen kilpailuun markkinoilla. 

Talouskatsauksessa todetaan, että kaikessa ei tarvitse olla maailman paras, mutta jokaisessa 

tarvitsee olla riittävän hyvä suhteessa kilpailijoihin. Kyse on siitä, mistä arvonlisäys syntyy ja 

miten arvonlisäyksen kasvua voi tukea ekologisesti kestävällä tavalla talouspolitiikan 

keinoin. Kyse on huomisen hyvinvoinnista, hyvinvointiyhteiskunnasta ja sen rahoituksesta 

Lähde: Taloudellinen katsaus, Syksy 2021, Talousnäkymät, 

Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:51 

 

1.3 Kuntien talous  
 

Kansantalouden tilinpidon mukaan paikallishallinnon rahoitusasema oli v. 2020  ta-

sapainossa ja koheni ennätykselliset 3 mrd. euroa edeltäneestä vuodesta. Kohentumista 

selittävät covid-19-epidemian vuoksi kuntatalouteen kohdennetut mittavat tukitoimet. 

Vuonna 2021 paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee n. miljardi euroa alijäämäiseksi 

talouden elpymisestä ja valtion tukitoimista huolimatta. Tähän vaikuttaa kulutusmenojen 

kasvun kiihtyminen, mikä aiheutuu mm. suojavarusteisiin ja covid-19-viruksen testaukseen 

käytettävien menojen kasvusta, hallitusohjelman tehtävämuutoksista ja kunta-alan 

palkankorotuksista. Lisäksi viime ja kuluvalta vuodelta on kertynyt mm. palvelu- ja 

hoitovelkaa, joiden purkaminen aiheuttaa ylimääräisiä menopaineita. Syntyneen hoito- ja 

palveluvelan suuruutta ei pystytä vielä täysin arvioimaan.  

Kehitysarvioon on sisällytetty EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä kohdennettu rahoitus 

hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseksi sekä vastaavansuuruiset kustannukset 

vuosille 2021-2022.  

Hallitus on sitoutunut rahoittamaan kuntien uudet ja laajenevat tehtävät täysimääräisesti 

sekä kompensoimaan korona-virukseen välittömästi liittyvät kustannukset kunnille.  

Paikallishallinnon vuosien 2022–2025 kehitysarvio on painelaskelma, jossa on huomioitu 

yleisen talous- ja väestökehityksen lisäksi vain jo julkisen talouden suunnitelmaan ja 

talousarvioesityksiin sisältyvät kuntatalouteen vaikuttavat toimenpiteet. 
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Kunnallisveroprosentit on pidetty vuoden 2021 tasolla. Painelaskelmassa on huomioitu 

eduskunnan hyväksymä hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

järjestämisen kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle v. 2023. Hyvinvointialueiden 

väliaikaishallinto on sisällytetty osaksi paikallishallinnon ennustetta vuoden 2022 loppuun 

saakka. Sekä paikallishallinnon tulot että menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. 

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

heikkenee paikallishallinnon rahoitusasema voimakkaasti, kun määräaikaisten tukitoimien 

vaikutus pienenee tai päättyy. Kertaluonteiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet eivät ratkaise 

kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön 

ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja 

työikäisten määrän vähenemisestä.  

Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät myös hallituksen päättämät tehtävien laajennukset, 

hoito- ja palveluvelan purku sekä hintojen nousu. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset 

ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat paikallishallinnon 

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

kustannuskehitykselle. 

Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kunta-alalla, sillä TEM:in ammattibarometrin mukaan 

työnantajilla on pulaa etenkin terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisista, mutta myös 

varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinneissa on ollut haasteita.  

Paikallishallintoon luettavat tehtävät painottuvat sote-uudistuksen jälkeen entistä 

vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, 

joiden palveluntarve laskee 2010-luvun syntyvyyden laskun vuoksi. Palvelutarpeen laskun 

vaikutusta on hieman pehmennetty kehitysarviossa. 

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

ripeää muutaman viime vuoden aikana. Paikallishallinnosta siirtyy hyvinvointialueiden 

mukana pois investointeja 1,2 mrd. euron edestä. Vaikka investointien nopeimman 

kasvuvaiheen arvioidaan olevan jo takanapäin, oletetaan investointien pysyvän korkealla 

tasolla koko tarkastelujakson ajan. Investointipaineet pysyvät mittavina muun muassa 

rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. 

Taloudellisen katsauksen mukaan paikallishallinnon menojen ja tulojen rakenteellinen 

epätasapaino kasvattaa paikallishallinnon velkaantumista vuoteen 2023 saakka. Sote-

uudistuksen seurauksena paikallishallinnolta siirtyy n. 4,6 mrd. euroa velkaa 

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

uudistuksen jälkeen, mutta alijäämä tasaantuu 0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosina 

2024-2025. Tämä näkyy myös paikallishallinnon velkasuhteen kasvun hidastumisena. 

Lähde: Taloudellinen katsaus, Syksy 2021, Talousnäkymät, 

Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:51 
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1.4 Kunnan alue, väestö ja työpaikat 
 

Lappajärven kunnan pinta-ala on 523,7 neliökilometriä, josta maata 420,9 ja vettä 102,8 

neliökilometriä.  

Lappajärvi kuuluu Etelä-Pohjanmaan liittoon, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, Etelä-

Pohjanmaan aluepelastuslaitokseen ja Järviseudun seutukuntaan. Lappajärvi kuuluu EU-

tavoitejaossa tavoite 2-alueeseen. 

Lappajärven kunnan asukasluku oli 2925 tilanteessa 31.12.2020. Asukasluku on pienentynyt 

vuosittain, ja väestöennusteiden mukaan väkiluku tulee vähenemään myös tulevina vuosina.  

Lappajärven kunnan väestön ja eräiden keskeisten palvelujen käyttäjien määrälliset 

muutokset vuosina 2014 – 2020 

 0-4 v 5-19 v 20-65 v 66 v- Yht. 

31.12.2014 133 482 1653 993 3261 

31.12.2015 138 452 1662 948 3200 

31.12.2016 151 440 1624 961 3176 

31.12.2017 142 458 1581 959 3140 

31.12.2018 130 460 1530 958 3078 

31.12.2019 121 448 1463 961 2996 

31.12.2020 106 447 1382 990 2925 
    Lähde: Tilastokeskus 31.3.2021 

Lappajärven kunnan asukasluku väheni edellisestä vuodesta 71 henkilöllä (-2,4 %). Alle 15-

vuotiaiden osuus oli 13,9 %, 15-64 –vuotiaiden osuus 50,3 % ja 65 vuotta täyttäneiden osuus 

35,8 %. Väestöllinen huoltosuhde oli 98,7. (Tilastokeskus 28.5.2021). 

Väestöllinen huoltosuhde, ennuste (Tilastokeskus 30.9.2021): 

2021 2025 2030 2035 2040 

101,8 113,8 119,2 117,8 113,0 

 

Tilastokeskuksen (30.9.2021) pitkän ajan väestöennusteen mukaan asukasluku tulisi 

olemaan seuraava: 

Lappajärvi, vuosi väestö 31.12. 
(ennuste)) 

vuosi 31.12. (ennuste) 

2021 2868 2025 2664 

2022 2813 2030 2453 

2023 2759 2035 2272 

2024 2711 2040 2134 
 

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Lappajärven kunnan asukasluku vähenee 204 hengellä 

vuoteen 2025 mennessä. Tämä tulee vaikuttamaan monella tavalla kunnan elinvoimaan, 

(verotulot, valtionosuudet, kulutus…) 
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Vuosi Elävänä 
syntyne
et 

Kuolleet Luonnollin
en väestön 
lisäys 

Kuntien 
välinen 
tulomuutto 

Kuntien 
välinen 
lähtömuut
to 

Kuntien 
välinen 
nettomuutt
o 

Maah
an 
muutt
o 

Maasta 
muutto 

Nettom
aahan 
muutto 

Väest
ön 
lisäys 

Kokon
aismu
utos 

Väkiluku 

2014 27 56 -29 90 138 -48 22 2 22 -57 -58 3259 

2015 36 52 -16 103 141 -38 11 3 8 -46 -444 3215 

2016 31 43 -12 109 158 -49 22 2 20 -41 -39 3176 

2017 21 57 -36 92 140 -48 55 6 49 -35 -36 3140 

2019 12 67 -55 100 154 -54 35 5 30 -79 -80 2998 

2021 19 53 -34 129 152 -23      2868 

    

Vuosi 2021 on ennuste.    Lähde: Tilastokeskus 30.9.2021 

Työllisyyskatsaus: 

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli syysuun lopussa 5181 työtöntä 

työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä laski 1635 henkilöllä, eli 24,0 

prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä laski samalla ajanjaksolla 16,0 

prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaalla kuitenkin laski edellisestä 

kuukaudesta 367 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan 

työvoimasta oli 6,0 prosenttia, joka oli Manner-Suomen alhaisin yhdessä Pohjanmaan ELY-

keskusalueen (6,0 %) kanssa. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 

10,1 prosenttia 

Lappajärvi, työttömät työnhakijat: 

 Työttömät 
työnhakijat 
kuukauden lopussa 

Työvoima Työttömien osuus 
työvoimasta 

31.12.2017 114 1303 8,7 % 

31.12.2018 87 1259 6,9 % 

31.12.2019 92 1215 7,6 % 

30.04.2020 158 1190 13,3 % 

31.08.2020 83 1190 7,0 % 

30.09.2021 58 1160 5,0 % 
 

Lappajärvi Joulukuu 2019 Joulukuu 
2020 

Syyskuu 2021 

Kunnan työvoima 1215 1190 1160 

Työttömät (ml lom.) 92 110 58 

Työttömät miehet (ml lom) 67 66 28 

Työttömät naiset (ml lom) 25 44 30 

Työttömät alle 20-vuotiaat - 7 - 

Työttömät alle 25-vuotiaat 13 12 - 

Työttömät yli 50-vuotiaat 43 58 30 

Pitkäaikaistyöttömät 8 13 8 

Vamm. ja pitkäaik.sairaat 9 17 9 

Avoimet työpaikat 13 13 27 



10 
 

Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan 

2019 Miehet Naiset 

Työssäkäyntitilasto 0-17 18-64 65+ 0-17 18-64 65+ 

Yhteensä 273 766 478 232 70 546 

Työvoima 0 606 5 0 536 13 

Työlliset 0 542 5 0 510 13 

Työttömät 0 64 0 0 26 0 

Työvoiman ulkopuolella 
olevat 

273 160 473 232 165 533 

0-14 –vuotiaat 226 0 0 187 0 0 

Opiskelijat, koululaiset 44 41 0 44 42 0 

Varusmiehet, 
siviilipalvelus-miehet 

0 3 0 0 0 0 

Eläkeläiset 0 87 472 0 91 533 

Muut työvoiman 
ulkopuolella oleva 

3 29 1 1 32 0 

   Lähde: Tilastokeskus 8.4.2021 

Työssäkäynti toimialueen mukaan vuonna 2019 

Yhteensä 980 

Maatalous, metsätalous ja kalastus 171 

Kaivotoiminta ja louhinta 1 

Teollisuus 103 

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön 
puh.pito 

1 

Rakentaminen 96 

Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 64 

Kuljetus ja varastointi 29 

Majoitus- ja ravitsemustoiminta 45 

Informaatio ja viestintä 14 

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 13 

Kiinteistöalan toiminta 4 

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 30 

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 42 

Julkinen hallinto ja maanpuolustus 14 

Koulutus 94 

Terveys- ja sosiaalipalvelut 201 

Taiteet viihde ja virkistys 5 

Muu palvelutoiminta 28 

Kotitalouksien toiminta työnantajana 4 

Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 0 

Tuntematon 20 
   Lähde: Tilastokeskus 21.10.2021 
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Alueella työssäkäyvät (työpaikat) työnantajasektoreittain vuonna 2019 

Lappajärvi Miehet Naiset Yhteensä 

Yhteensä 467 513 980 

Yksityinen sektori 241 263 504 

Valtio 0 0 0 

Kunta 63 180 243 

Valtioenemmistöinen Oy 7 4 11 

Yrittäjät 155 66 221 

Tuntematon 1 0 1 
   Lähde: Tilastokeskus 21.10.2021 

 

Työlliset, muuttujina alue, pendelöinti, koulutusaste 

2019 Asuinkunnassa 
työssäkäyvät 

Asuinkuntansa 
ulkopuolella 
työssäkäyvät 

Yhteensä 

Toinen aste tai 
erikoisammatikoulutusaste 

428 193 621 

Alin korkea-aste tai alempi 
korkeakouluaste 

153 103 256 

Ylempi korkeakouluaste tai 
tutkijakoulutus 

50 40 90 

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 76 27 103 

Yhteensä 707 363 1070 
   Lähde: Tilastokeskus 21.10.2021 

 

Asuntokuntien lukumäärä vuosina 2017 – 2019 

 2018 2019 2020 

Erillinen pientalo 1113 1096 1093 

Rivi- tai ketjutalo 134 135 124 

Asuinkerrostalo 100 85 86 

Muu rakennus 54 50 46 

   Tilastokeskus: 14.10.2021 

 

Kehittämishankkeet 

Aisaparin toiminta-alueeseen kuuluvat Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja 

Vimpeli. Leader-rahoituksella voidaan tukea esim. yritysten perustamista, kehittämistä ja 

investointeja, yleishyödyllisiä investointeja ja alueen kehittämistä, kylätoimintaa, 

harrastusmahdollisuuksia ja palvelutarjontaa sekä kansainvälistä toimintaa.  
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Lappajärven kunta on hallinnoinut seuraavia hankkeita: Taivaan ja maan välillä –

suunnitteluhanke (12.4.2017 – 31.7.2018), Taivaan ja maan välillä –rakentamishanke 

(18.4.2017-31.3.2018), Kraatterijärvi Geopark –esiselvityshanke 1.11.2018 – 31.10.2019, 

Lappajärven Meteoriittikeskus aluekeskukseksi –suunnitteluhanke (13.6.2018 – 31.1.2020) 

ja Meteoriittikeskuksesta alueelliseksi keskukseksi –rakentamishanke (1.6.2018 -31.8.2019). 

Kraatterijärven alueen geokätköreitit – hyvinvointia ja elinvoimaa –hankkeessa (1.3.2019-

31.8.2020) olivat mukana Alajärven kaupunki, Evijärven, Vimpelin ja Soinin kunnat. 

Hankkeen puitteissa oli tarkoitus järjestää geokätköilyn megatapahtuma 6.6.2020. 

Koronatilanteen vuoksi tapahtumaa ei järjestetty, mutta geokätköt rakennettiin. 

 ELY-keskukselta saatiin myönteinen päätös hankkeelle Kraatterijärven Geopark UNESCON 

statukselle (1.1.2020 – 31.12.2021). Tässä hankkeessa ovat mukana Lappajärven kunnan 

lisäksi Alajärven ja Ähtärin kaupungit sekä Evijärven, Soinin ja Vimpelin kunnat. ELY-

keskukselta on haettu jatkohanketta Kraatterijärven Geopark UNESCOn statukselle. 

Hankeaika on 3.1.2022 – 31.12.2022. 

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu eritysavustusta kulttuurimatkailun 

kehittämishankkeelle ”Virtuaalitodellinen kulttuurikokemus ja virtuaalimatka UNESCOn 

Geopark alueella uudella digitaalisella alustalla. OKM on 1.7.2021 myöntänyt hankkeelle 

50.000 euron avustuksen. Hankeaika on 1.7.2021 – 31.12.2022. 

Aisaparilta on haettu ”Nykälänniemen matkailualueen esteettömän maisemareitin 

rakentaminen Kyrönsaareen” –hankkeelle rahoitusta. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021 – 

31.12.2023.  

Vapaa-aikatoimi hallinnoi ”Kanavapuiston esteetön kulttuuriluontopolku - luonnosta 

hyvinvointia, kulttuuria ja matkailua” –hanketta. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 30.6.2022 

saakka.  

 

2. LAPPAJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA 2025 JA ELINVOIMAPOLIITTINEN OHJELMA  2017 – 

2021 

 

Lappajärven kunnan Kuntastrategia 2025:n mukaan kunnan visio on Hyvän elämän ja 

elämysten paikka Euroopan suurimman kraatterijärven rannalla. Missio on Panostetaan 

ihmiseen ja palveluihin sekä nostetaan Lappajärvi eturivin asuinpaikaksi ja 

matkailukohteeksi. Strategian kärjet ovat: 

- Koko elämän kokoinen asuinkunta 
- Ovi yrittämiseen ja työhön 
- Idearikkaasti resursseja käyttävä 
- Eturivin matkailukunta. 

Strategia sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka huomioidaan talousarviossa ja 

taloussuunnitelmissa.  
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Kuntastrategian lisäksi kunnalla on kunnanvaltuuston 14.11.2016 hyväksymä 

Elinvoimapoliittinen ohjelma 2017 – 2021. Kunnan rooli on jatkossa olla yhä vahvemmin 

alueensa hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä. 

Elinvoimapolitiikalla vaikutetaan elinkeinoelämän ja asukkaiden olosuhteisiin.  

Yhteiseksi maaliksi (visio) vuodelle 2021 on asetettu Hyvän elämän ja elämysten paikka 

Euroopan suurimman kraatterijärven rannalla. Maalia tavoitellaan kolmella strategisella 

päätavoitteella: 

 Koko elämän kokoinen asuinkunta 

 Yrittäjyyteen ja työhön kannustava kunta 

 Vetovoimainen matkailukunta. 
Yllä olevat päätavoitteet sisältävät muutamia alatavoitteita ja joukon vuosittain 

tarkasteltavia toimenpiteitä. Mittarit ja vastuuhenkilöt määritellään erikseen.
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3. TALOUSARVIOTA KOSKEVAT YLEISPERUSTELUT 

 

3.1 Talousarvio kokonaisuutena 

 

Talousarvio perustuu seuraaviin tekijöihin: 

 TA+ MU 2021 TA 2022 

Tuloveroprosentti 22,00 22,00  

Asukasluku 2921 2813 

Toistaiseksi voimassa olevat 

virat ja työsuhteet 

87,92 87,8 

Toimintatuotot 3.904.102 3.550.046 

Toimintakulut -24.639.170 -24.817.966 

Toimintakate -20.735.068 -21.267.920 

Verotulot 9.933.000 10.327.000 

Valtionosuudet 11.649.700 12.447.000 

Rahoitustuotot ja –kulut -39.630 -45.900 

Vuosikate 808.002 1.460.180 

Suunn.mukaiset poistot -1.099.051 -1.040.730 

Tilikauden yli-/alijäämä -291.049 419.450 

Investoinnit, netto -4.063.000 -2.593.500 

 

Talousarvion sitovuus 

Talousarvio 2022 on sitova kunnanvaltuustossa sitovuustasolla 2 (toimielin), 

kunnanhallituksessa sitovuustasolla 3 (tulosalue) ja lautakunnissa sitovuustasolla 4 

(kustannuspaikka). Toimintatuotot ja – kulut myönnetään sitovina bruttomääräisinä. 

Kunnanvaltuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2022) talousarviona 

noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2023 – 2024 ohjeellisena noudatettavaksi. 

Investointimäärärahat myönnetään hankkeittain. Konsernitavoitteet asetetaan yhtiöittäin.  

Tilivelvolliset viranhaltijat 

Kuntalain 410/2015 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin 

tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös 

esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen 

toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 

Tillivelvolliset on määriteltävä muun muassa sen vuoksi, että vastuuvapauslausunto 

kohdistetaan heihin. Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat: 

- kunnan toimielimen jäsenet sekä 
- asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. 
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Tilivelvollisuus ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei kuuluisi hänelle 

asemansa perusteella muutoinkin – esimiehenä, laskujen hyväksyjänä tai määrärahojen 

käytöstä päättävänä viranhaltijana.  

Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että 

- viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi 
- viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus 
- viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. 

Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja 
muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos he tietävät, keitä 
vastuuvapauslausuma koskee. Tällaisten tilivelvollisten luettelon hyväksyminen kuuluu 
valtuustolle.   
 
Osasto      Tilivelvollinen viranhaltija 
 
Luottamushenkilöhallinto   kunnanjohtaja 
Yleiset toimistopalvelut   hallintojohtaja 
Muu yleishallinto   ” 
Työllistäminen   ” 
Sivistystoimen hallinto   sivistysjohtaja 
Perusopetus     ” 
Peruskoulujen yhteinen toiminta  ” 
Lukiokoulutus   ” 
Ammatillinen ja muu koulutus  ” 
Kirjastotoimi    ”  
Varhaiskasvatus   ” 
Oikeudenhoito ja turvallisuus  edunvalvoja  
Yhdyskuntasuunnittelu   tekninen johtaja 
Yhdyskuntapalvelut   ” 
Toimitila- ja vuokrauspalvelut  ” 
Vesihuolto    ” 
Jätehuolto    ” 
Maa- ja metsätilat   ” 
Muu liikeluonteinen toiminta  ” 
Muu toiminta   ” 
Rakennusvalvonta   rakennustarkastaja 
Ympäristön huolto   ympäristösihteeri 
Elinvoimalautakunta   kunnanjohtaja 
Elinkeinoelämän edistäminen  kunnanjohtaja 
Vapaa-aikatoimi   vapaa-aikasihteeri 
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Tavoitteiden asettaminen konserneille, konsernijohdolle ja kunnan edustajille 

tytäryhteisöissä 

Konserniohjauksen kannalta kunnanvaltuusto edellyttää, että kunnan määräämisvallassa 

olevat ulkopuoliset toimijat laativat oman talousarvionsa siten, ettei se ole ristiriidassa 

kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman kanssa. Kunnanvaltuusto 

edellyttää, että niissä yhtiöissä, joissa kunta on vähemmistöosakas, kunnan edustajat 

pyrkivät toimimaan kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kunnan 

tytäryhteisöjen toiminnassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. 

 

Omistukset muissa yhteisöissä 

Tytäryhteisöt 

KOY Lappajärven Vuokratalot  100 % 

Lappajärven Virastotalo Oy 62,8 % 

Lappajärven Lämpö Oy 100 % 

Lappajärven Loma-Golf Oy 74,8 % 

 

KOY LAPPAJÄRVEN VUOKRATALOT  

Tavoite TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Tilojen käyttöaste 80 % 85 % 85 % 

Talouden 

tervehdyttämissuunnitelma 

Suunnitelman 

toteuttaminen 

Toteutus 

suunnitelman 

mukaan 

Toteutus 

suunnitelman 

mukaan 

Korjausinvestointien 

suunnitelma ja 

toteutusaikataulu, PTS 

Suunnitelman 

toteuttaminen 

Toteutus 

suunnitelman 

mukaan 

Toteutus 

suunnitelman 

mukaan 

Valmistellaan asiakirjat 

ARA:n avustushakua varten 

Korjausinvestointien 

toteuttaminen 

Korjausinvestointien 

toteuttaminen 

 

Tilikauden tulos >0 >0 >0 

 

LAPPAJÄRVEN VIRASTOTALO OY 

Tavoite TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Tilojen käyttöaste 85 % 85 % 85 % 

Taloussuunnitelma tehty toteutus 

suunnitelman 

mukaan 

toteutus 

suunnitelman 

mukaan 

Tilikauden tulos >0 >0 >0 
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LAPPAJÄRVEN LÄMPÖ OY 

Tavoite TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Taloudellinen 

kannattavuus 

Lainan 

lyhentäminen 

vuosittain 

Lainan 

lyhentäminen 

vuosittain 

Lainan 

lyhentäminen 

vuosittain 

Tilikauden tulos >0 >0 >0 

 

LAPPAJÄRVEN LOMA-GOLF OY 

Tavoite TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Talous- ja 

toimintasuunnitelma 

tehty toteutus 

suunnitelman 

mukaan 

toteutus 

suunnitelman 

mukaan 

Tilikauden tulos >0 >0 >0 

 

Kuntayhtymät 

Järviseudun koulutuskuntayhtymä 28,1 % 

Järviseudun Sähkövoima ky/JärviS-Energia Oy 33,33 % 

E-P:n sairaanhoitopiiri ky 2,06 % 

Eskoon sosiaalipalvelujen ky 1,63 % 

Etelä-Pohjanmaan liitto 1,78 % 

 

Kunnan henkilöstö 

 2019 2020 2021 2022 

Yleishallinto 7 7,8 6,65 6,65 

Sivistystoimi 67 58,8 56,9 58,4 

Tekninen toimi 26 21,78 24,02 22,42 

Elinvoimapalvelut 2 1,4 0,35 0,35 

Yhteensä 102 89,78 87,92 87,82 
 

Henkilöstömäärä sisältää koko henkilöstön eli ns. vakituiset, sijaiset ja määräaikaiset.  

Sairauspoissaolopäivät/hlö  

 

 

 

Kunnan tavoitteena on huolehtia henkilökunnan ammattitaidosta ja osaamisesta sekä 

edistää työhyvinvointia ja -terveyttä. Talousarviossa esitetään henkilökunnan tyhy-

toimintaan 10.000,00 euroa. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Yleishallinto 16,9 14,6 1,9 6 4,1 3,7 

Sivistystoimi 20,2 14,4 17,1 23,1 16,7 8,2 

Tekninen toimi 9,0 14,6 9,6 5,2 4,0 10,5 
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Palkkojen ja palkkioiden sekä sivukulujen kokonaissumma 

 TP 2020 TP 2020 TA 2021 TA 2022 

Palkat ja palkkiot -3.707.985,04 -3.495.392,94 -3.719.155 -3.700.990 

Eläkekulut -805.478,00 -752.546,42 -787.360 -810.630 

Muut henkilösivukulut -83.568,25 -68.909,55 -157.200 -98.650 

Henkilöstökorvaukset 23.700,79 23.070,22   

Yhteensä -4.573.330,50 -4.293.778,69 -4.663.715 -4.610.270 

 

3.2 Menojen kehitys 

 

Kunnan käyttö-, investointi- ja rahoitusmenot vuosina 2017 – 2024. 

Ulkoiset menot 

VUOSI KÄYTTÖ-

MENOT 

% 

KOKONAIS 

MENOISTA 

INVESTOINTI-

MENOT (ei 

huom.rah.osuuksia 

investointeihin) 

% 

KOKONAIS 

MENOIST

A 

RAHOITUS 

MENOT 

% KOKONAIS 

MENOISTA 

TP 17 21.454 92,04 1766 7,58 89 0,38 

TP 18 22.646 91,1 2171 8,7 39 0,2 

TP 19 22.839 89,0 2792 10,9 19 0,1 

TA 20 23.164 76,9 6920 23,0 33 0,1 

TA 21  23.109 85,0 4063 14,8 41 0,2 

TA 22  23.727 87,7 3269 12,1 46 0,2 

TS 23* 10.572 85,5 1738 14,0 47 0,5 

TS 24* 10.542 93,4 498 6,2 47 0,4 

* sis. ja ulk.   

3.3 Tulojen kehitys 

Ulkoiset tulot 

VUOSI VEROTULOT VALTION 

OSUUDET 

MAKSUT JA 

MYYNTITUOTOT 

MUUT TULOT YHTEENSÄ 

TP 17 9.906 10.822 857 1011 22.596 

TP 18 9.318 10.825 1092 1227 23.079 

TP 19 9.693 11.071 1274 1111 23.149 

TA 20 9.879 11.450 1128 1216 23.673 

TA 21 9.933 11.650 1289 1137 24.009 

TS 22  10.327 12.447 1015 1443 25.232 

TS 23* 5.853 3.814 1587 1680 12.934 

TS 24* 5.758 3.797 1588 1682 12.825 

*sis ja ulk 
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Vuosikate 

VUOSI VUOSIKATE (1000€) VUOSIKATE €/ASUKAS 

TP 17 1324 422 

TP 18 1841 598 

TP 19 476 159 

TA 20 480 160 

TA 21 860 294 

TA 22 1460 520 

TS 23 2310 837 

TS 24 2228 822 

 

Kunta päättää kiinteistöveroprosentit vuosittain. Vuoden 2022 kiinteistöverojen rajat ovat: 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00 

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 – 1,00 

Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00 

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja 0,00 – 2,00 

Rakentamattoman rakennuspaikan vero % 2,00 – 6,00 

Voimalaitosten veroprosentin yläraja 0,93 – 3,10 

 

Lappajärven kunnan veroprosentit 2018 – 2024 

Vero 2018 2019 2020  2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Kiinteistövero        

Yleinen 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 

Vakituiset 

as.rak.t 

0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 

Muut as.rak. 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 

Yleishyödylliset 

yhteisöt 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Rak.rak.paikka x)        

Tulovero % 21,00 21,50 21,50 22,00 22,00 22,00 22,00 

x rakentamattomalle rakennuspaikalle ei ole määritelty erillistä kiinteistöveroprosenttia.  

Verotulot 

 TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Kunnan tulovero 8.124.436,22 8.197.000 8.742.000 4.435 4.347 

Kiinteistövero 703.324,39 996.000 951.000 951 951 

Yhteisövero-osuus 648.159,23 740.000 634.000 467 460 

Yhteensä 9.475.919,84 9.934.000 10.327.000 5.853 5.758 

Asukasmäärä 2925 2921 2813 2759 2711 

Euroa/asukas 3239 3400 3671 2121 2124 
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Valtionosuudet 

 TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 

Kunnan perusp. vo 7.508.246 6.731.510 7.420.000   

Verotuloihin perust.vo 2.947.153 3.075.380 2.990.000   

Opetus- ja kultt.toimi -149.082 -100.00 -96.000   

Veromenetysten 

kompensaatio 

1.925.691 1.942.810 2.133.00   

Yhteensä 12.232.008 11.649.700 12.447.000 3.814 3.797 

Asukasmäärä 2925 2921 2813 2759 2711 

Euroa/asukas 4182 3988 4425 1382 1400 

 

Talousarviolainat 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2017 tehnyt toimikaudekseen 
delegointipäätöksen lainan nostamisesta kunnanhallitukselle kunnanvaltuuston vuosittain 
hyväksymän talousarvion lainanottomäärän suuruisena. Lisäksi kunnanhallitukselle annettiin 
oikeus laskea liikkeelle kuntatodistusohjelman mukaisia kuntatodistuksia Danske Bank Oyj:n 
ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Päätöksen kuntatodistusten 
liikkeelle laskemisen ajankohdasta tekee hallintojohtaja tai kunnanjohtaja. 
Kunnalla on Danske Bank Oyj:n ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa sopimus kuntatodistus-
ohjelmasta, kummankin kanssa nimellisarvoltaan enintään 5 (viisi) miljoonaa euroa (kv. 
27.5.2013 § 43) ja  OP Yrityspankki Oyj:n ja Nordean kanssa siten, että ohjelmakoko on 
kummankin kanssa erikseen maksimissaan 5.000.000,00 euroa (kv 24.2.2020 § 6). 
 

Kunnan lainojen kehitys: 

 2017 2018 2019 2020  2021 2022 arvio 

Pitkäaikaiset lat 5.686.343 900.000 600.000 5.175.000 4.625.000 9.250.000 

Lyhytaikaiset lat 5.950.000 6.800.000 6.800.000 7.300.000 9.000.000 5.300.000 

Yhteensä 11.636.343 7.700.000 7.400.000 12.475.000 14.675.000 14.550.000 

Euroa/asukas 3671 2501 2470 4435 5023 5172 

 

Lainanhoitokustannukset 

VUOSI KOROT LYHENNYKSET, 1000 € YHTEENSÄ €/ASUKAS asukasluku 

TP 17 120 313 433 137 3140 

TP 18 40 4786 4826 1568 3078 

TP 19 19 300 319 106 2996 

TP 20 26 300 326 112 2925 

TA 21 40 550 590 202 2921 

TA 22 50 375 425 151 2813 

TS 23 52 500 552 200 2759 

TS 24 55 500 555 205 2711 
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Talouden tasapaino 

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan 

taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen 

vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä edellisten tilikausien ylijäämä oli 893.916,60 euroa ja 

tilikauden ylijäämä oli 260.283 euroa, joten taseessa on kertynyttä ylijäämää 1.154,199,60 

euroa. Talousarvio 2022 on laadittu ylijäämäiseksi 476.487 euroa.  

Talouden tasapainottamista tehtiin vuonna 2020, mutta toimenpiteet eivät ole riittäviä. 

Tästä syystä työtä on edelleen jatkettava, jotta talous saadaan tasapainoon pitkällä 

aikavälillä.   

 

4 KÄYTTÖTALOUSOSA 

 

4.1 YLEISHALLINTO 

Yleistä 

Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että 

kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämistyön mukaan. Jaettava summa tullee olemaan 100 miljoonaa euroa. 

Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen.  

Kannustin on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2023 alusta, jolloin kunnille jaetaan 

ensimmäisen kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus. Jo nyt tehtävä työ tulee siis 

vaikuttamaan rahoitukseen. Lisäosan suuruus määräytyy kahdenlaisten indikaattorien 

perusteella: toimintaa kuvaavista prosessi-indikaattoreista ja tuloksia kuvaavista 

tulosindikaattoreista. Indikaattorien soveltuvuus arvioidaan määräajoin, eivätkä ne tule 

olemaan aina samoja. Prosessi-indikaattorit (peruskoulut, liikunta ja kuntajohto) vastaavat 

kysymykseen, minkälaista kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on. 

Tulosindikaattorit vastaavat kysymykseen, minkälaisia muutoksia kunnan asukkaiden 

terveydessä ja hyvinvoinnissa on tapahtunut viimeisten kahden vuoden aikana  

Yleishallinto vastaa kuntajohdon-indikaattoreista. Sivistystoimessa voidaan tehdä työtä 

erityisesti prosessi-indikaattorien eteen. Ne tuodaan esille tässä talousarviossa 

perusopetuksen ja liikunnan kohdalla.  

HYTE-indikaattorit ovat kuntajohdossa seuraavat:  

· Kuntalaisten elintapojen raportointi. Valtuustolle raportoidaan vuosittain väestön 

elintapoja ja niissä tapahtuneita muutoksia. Raportti on osa hyvinvointikertomuksen 

toimeenpanoa ja lakisääteistä seurantaa. Lappajärvi: Hyvinvointiraportti toteutetaan 

vuosittaisena sähköisen hyvinvoinnin raporttina.  
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· Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kuvaavat mittarit. Kunnan toiminta- ja 

taloussuunnitelmassa määritellään vuosittain mittarit, joilla seurataan väestön hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista. Lappajärvi: Mittarit määritellään 

vuosittaisessa sähköisen hyvinvoinnin raportissa. Tehdään keväisin, jotta vaikuttaa 

seuraavaan vuoden talousarvion tekoon.  

· Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen. Tarkastuslautakunnan tekemässä 

arviointikertomuksessa arvioidaan valtuustokausittain kunnan hyvinvointi- ja 

terveystavoitteiden toteutuminen. Lappajärvi: Annetaan tarkastuslautakunnan tehtäväksi.  

· Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijuus. Kunnassa toimii erikseen nimetty 

asiantuntija, suunnittelija tai vastaava, joka koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistyötä. Lappajärvi: hyte-asiantuntijuus kuuluu vapaa-aikasihteerin tehtäviin.  

· Asiakasraadit tai foorumit. Kunnan palveluiden suunnittelussa/ kehittämistyössä 

hyödynnetään asiakasraateja/foorumeja. Lappajärvi: toteutetaan mm. kyläiltoja, 

järjestöfoorumeita sekä esim. asiakasraateja perusopetuksesta ja kunnan palveluista. 

Yleishallinnon toiminnan kuvaus 

Yleishallinto huolehtii kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja muille yleishallintoon 

sijoitetuille toimielimille kuuluvista asioista ja vastaa kunnan kokonaisvaltaisesta 

kehittämisestä sekä huolehtii omalta osaltaan siitä, että tehokkaasti ja taloudellisesti 

tuotettuja laadukkaita kuntapalveluja on saatavissa vähintään siinä määrin, mitä laki 

edellyttää. Niin ikään yleishallinto koordinoi muita hallintokuntia toimimaan yhteisten 

periaatteiden mukaisesti kuntastrategian viitoittamaan suuntaan ja vastaa kunnan 

toimintojen ja talouden ohjauksesta. Yleishallinto tuottaa tukipalveluja kunnan muille 

hallintokunnille. 

4.1.1 Luottamushenkilöhallinto 
Toiminnan kuvaus 

Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön 31.5.2021 § 45. Hallintosäännön mukaan 

kunnanhallitus ja kunnanvaltuuston puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Näin ollen myös kunnanhallituksen valitsemat toimielimet ja edustajat eri 

luottamustehtäviin valitaan kahdeksi vuodeksi. 

Valtuustossa on 19 jäsentä ja kunnanhallituksessa 7 jäsentä. Kunnanhallituksen jäsenet ja 

varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja valitaan valtuutetuista. 

Hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä siirryttiin ns. valiokuntamalliin. Valiokunnat ovat 

seuraavat: Kehitysvaliokunta (5 jäsentä), hyvinvointivaliokunta (7 jäsentä) ja tekninen 

valiokunta (7 jäsentä). Valiokuntien varsinaisiksi jäseniksi valitaan vain valtuutettuja tai 

varavaltuutettuja, jollei valtuusto ennen valiokunnan nimeämistä toisin päätä. 

Kunnan organisaatio muodostuu seuraavista toimialoista: hallinnon toimiala, hyvinvoinnin 

toimiala, tekninen toimiala.  
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Luottamushenkilöhallinnon tulosalueeseen kuuluvat vaalit, tarkastuslautakunta, 

kunnanhallitus, kunnanvaltuusto ja muut toimikunnat. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan 

strategisesta päätöksenteosta, kunnan tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden 

tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.  

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta 

koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet toteutuneet. Keskusvaalilautakunta vastaa lakisääteisten vaalien sekä 

mahdollisten kansanäänestysten järjestämisestä kunnassa.  

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten 

valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kunnan etua, 

edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen muut tehtävät on määritelty 

hallintosäännössä. 

Talousarvion perustelut 

Kunnanvaltuusto pitää kokouksia 5 – 6 kertaa vuodessa. Lisäksi pidetään tarvittaessa 

valtuuston iltakouluja, seminaareja ja kyläiltoja. Kunnanhallitus pitää keskimäärin 22 

kokousta vuodessa. Muut toimielimet kokoontuvat tarvittaessa. 

Toiminnalliset tavoitteet 

Luottamushenkilöhallinnon tavoitteena on vastata demokraattisen päätöksenteko-

järjestelmän toimivuudesta sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

edistämisestä. Kuntalaisille tarjotaan sähköisiä asiointimahdollisuuksia. Parannetaan 

viestintää. 

Päivitetään kuntastrategia. 

Kunnanvaltuusto määrittää kunnan kehittämistavoitteet ja antaa hyväksymällään 

talousarviolla taloudelliset voimavarat palveluiden ja toimintojen järjestämiselle. 

Kuntastrategian tavoitteet huomioidaan valmistelussa ja päätöksenteossa. 

Aluevaalit pidetään tammikuussa 2022. 

Tavoite Mittari Tavoitetaso 

Päätöksenteko; asioiden 

käsittely on viivytyksetöntä 

ja tasapuolista 

Käsittelyaika Käsittelyaika on alle 3 kk 

vireille tulosta 

Valmistelu ja päätöksenteko Oikaisujen ja valitusten 

määrä 

Päätösten pitäminen 

valituselimissä 

Tiedottaminen Tilaisuuksien määrä Järjestetään kyläiltoja, 

seminaareja ja valtuuston 

iltakouluja 
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Talous 

Luottamushenkilöhallinto TP 2020 

 

TA+ MU  2021 

 

TA 2022 

Toimintatuotot 1.900  4.780 

Toimintamenot -225.154 -270.275 -250.070 

Toimintakate -223.254 -270.275 -245.290 

Suunnitelman mukaiset poistot -4.864 -13.100 -4.700 

Tilikauden yli- /alijäämä -228.118 -283.375 -249.990 

 

4.1.2 Yleiset toimistopalvelut 
 

Toiminnan kuvaus 

Yleisten toimistopalvelujen tulosalueeseen sisältyvät hallintotoimisto, työterveys, työsuojelu 

ja muut henkilöstömenot. Työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio aloittaa uuden 

toimikautensa 1.1.2022. Toimikausi on 4-vuotinen. 

Toiminnalliset tavoitteet 

Tiedotetaan kunnan valmisteilla olevista asioista ja päätöksistä. Päätökset pannaan 

täytäntöön niiden saatua lainvoiman. Asiakirjahallintaohjelma Dynasty päivitetään uuteen 

versioon.  Sähköisiä palveluja kehitetään ja otetaan tehokkaampaan käyttöön. Suomi.fi-

palvelun käyttö laajenee. Tietosuojaan kiinnitetään erityistä huomiota. Tiedonhallintamalli 

otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.  

Suunnitelmavuodet 2023-2024 

Ohjelmistojen hyödyntäminen monipuolisemmin ja laajemmin. 

Tavoite Mittari Tavoitetaso 

Tiedottaminen Aika Kh:n ja kv:n esityslistat lehdistölle 

ja nettiin ennen kokousta, 

päätöksistä tiedottaminen 

kokouksen jälkeen 

Henkilöstön työhyvinvointi Henkilöstön vaihtuvuus 

ja sairauspoissaolot 

Sairauspoissaolojen vähentyminen 

ja motivoitunut henkilöstö. 

Ylläpidetään osaamista ja 

ammattitaitoa. 

Ammattitaitoinen, 

hyvinvoiva ja 

yhteistyökykyinen 

henkilökunta 

Kehityskeskustelut ja 

asiakaspalaute 

Kehityskeskustelu käydään 

tarvittaessa ja ylläpidetään 

henkilöstön osaamista  
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Talous 

Yleiset toimistopalvelut TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 17.344 21.200 21.300 

Toimintamenot -307.611 -383.610 -382.100 

Toimintakate -290.267 -362.410 -360.800 

Suunnitelman mukaiset poistot -5.623 -5.623 -19.623 

Tilikauden yli- /alijäämä -295.890 -368.033 -380.423 

4.1.3 Muu yleishallinto 
 

Toiminnan kuvaus 

Muu yleishallinto pitää sisällään mm. Etelä-Pohjanmaan liitto ry:n, Suomen kuntaliitto ry:n 

ja Kuntatyönantajan yhteistoimintaosuudet sekä yhteisöjen jäsenmaksut, teosto- ja gramex-

maksut sekä verotuskustannusten maksuosuuden. 

Toiminnalliset tavoitteet 

Tavoite Mittari Tavoitetaso 

Yhteistyö viranomaistahojen kanssa Tapaamiset Tavataan eri toimijoita. 

 

Suunnitelmavuodet 2023 – 2024: Hyvä yhteistyö eri toimijoiden kanssa. 

Talous 

Muu yleishallinto TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 18.017 15.00  

Toimintamenot -162.938 -156.700 -135.600 

Toimintakate -144.921 -141.700 -135.600 

Tilikauden yli- /alijäämä -144.921 -141.700 -135.600 

4.1.4 Työllistäminen 
 

Toiminnan kuvaus 

Lappajärveläisten nuorten kesätyöllistämisen tukeminen. 

Työllisyysprojektia jatketaan yhteistyössä Evijärven kunnan kanssa, mikäli ELY-keskukselta 

saadaan rahoitusta.  Kustannukset jaetaan Evijärven ja Lappajärven kuntien kesken 

asukasluvun suhteessa.  

Hallituksen kehysriihi on linjannut, että TE-palvelut siirtyvät kuntien käsiin vuonna 2024. 

Ratkaisumallissa kunta kokoaa eri toimijat yhteen, ja julkinen, yksityinen ja kolmas sektori 

työskentelevät yhdessä työllisyyden parantamiseksi. Kun työvoimapalvelut järjestetään 

paikallisella tasolla, ollaan lähellä niin työnhakijaa, työnantajia kuin yrityksiä. Tällöin TE-

palveluista tulee lähipalveluita.  
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Toiminnalliset tavoitteet 

Tavoite Mittari Tavoitetaso 

Nuorten työllistäminen Määrä Nuorten työllistämisen tukeminen 

määrärahan puitteissa. 

Työttömien aktivoiminen Määrä Työttömille harjoittelupaikan 

löytyminen tai kurssin järjestyminen. 

 

Talous 

Työllistäminen TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 25.199 34.080 46.910 

Toimintamenot -42.137 -57.460 -69.900 

Toimintakate -16.938 -23.380 -22.990 

Tilikauden yli- /alijäämä -16.938 -23.380 -22.990 

 

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 62.459 70.280 72.990 

Toimintamenot -737.841 -868.045 -837.670 

Toimintakate -675.381 -797.765 -764.680 

Suunnitelman mukaiset poistot -10.487 -18.723 -24.323 

Tilikauden yli- /alijäämä -685.868 -816.488 -789.003 

 

 

4.2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 

 

Lappajärven kunta siirtyi Järvi-Pohjanmaan perusturvaan 1.1.2019 alkaen. Järvi-Pohjanmaan 

perusturva järjestää ja tuottaa myös Alajärven ja Vimpelin sosiaali- ja terveyspalvelut. Järvi-

Pohjanmaan perusturvan tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden 

hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta yhteistyössä suunniteltujen oikea-aikaisten ja 

asiakasta lähellä tuotettujen peruspalvelujen avulla.  

Perustehtävän toteuttamisen mahdollistavat asiakkaita kunnioittava ja osaava johtaminen 

sekä asiantunteva, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.  

Lähipalvelut tuotetaan laadukkaasti ja taloudellisesti palveluja määrittelevät lait, asetukset 

ja hoitosuositukset huomioiden. 

4.2.1 Toimielimet ja projektit 
Hallintoon kuuluvat lautakunta ja neuvostot, peruspalvelutoimisto ja hankkeet. 

 

Talous 

Hallinto, yht. TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintamenot -8.694 -7.245 -7.820 
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4.2.2 Terveyspalvelut 
 

Terveyspalveluihin kuuluu hallinto, lääkäri- ja hoitajavastaanottopalvelut, terveysneuvonta, 

erikoissairaanhoito, suun terveydenhuolto, eläinlääkintä ja ympäristönterveydenhuolto sekä 

työterveyshuolto. 

 

Vastaanottopalvelut/ 

Terveyspalvelut 

TP 2020 

 

TA + MU 2021 

 

TA 2022 

Toimintamenot -6.149.447 -5.740.640 -6.318.980 

 

Hoito- ja hoivapalvelut TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintamenot -4.857.798 -4.868.950 -4.491.745 

 

Sosiaalipalvelut TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintamenot -2.763.769 -2.568.605 -2.772.500 

 

Perusterveydenhoito TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 122   

Toimintamenot -122     

Poistot ja arvonalenemiset -5.163  -5.163 

Tilikauden yli/alijäämä -5.163  -5.163 

 

Sosiaali- ja terveystoimi  TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 122   

Toimintamenot -13.779.830 -13.185.440 -13.591.045 

Poistot ja arvonalenemiset -5.163  -5.163 

Tilikauden yli-/alijäämä -13.884.871 -13.185.440 -13.596.208 

 

4.2.3 Sosiaalitoimen palvelut 
 

Lappajärven kunta osti palveluliikenteen suoraan yksityiseltä toimijalta vuonna 2019. 

 TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot    

Toimintamenot -1.289   

Poistot ja arvonalenemiset -10.328 -15.490 -10.327 

Tilikauden yli-/alijäämä -11.617 -15.490 -10.327 
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4.3 SIVISTYSTOIMI  
 

Sivistystoimi pyrkii takamaan opetuksen hyvän laadun ja koulumaiset opetustilat oppilaille 

ja henkilökunnalle. Kunta vastaa itse esi-, perus- ja lukiokoulutuksesta. Kunta on mukana 

Järviseudun koulutuskuntayhtymässä, joka järjestää ammatillista koulutusta. Kunnassa 

tarjotaan aamu- ja iltapäivätoimintaa kaikille 1.-2. -luokkalaisille, jotka sitä tarvitsevat. Sen 

yhteydessä kouluilla järjestetään myös esikoululaisten hoito koulupäivinä. 

Sivistystoimi vastaa perusopetuksen arvioinnista Opetushallituksen suosittelemien 

laatukriteereiden avulla. Arvioinnin pohjalta valitaan joka lukuvuosi 2 – 3 koko koulutoimen 

kehittämiskohdetta ja koulut valitsevat niiden lisäksi tarvittaessa koulukohtaiset 

kehittämiskohteet. Viime vuodet pääpaino on ollut uuden koulun suunnittelussa sekä 

käyttöönotossa ja uuden toimintakulttuurin luomisessa. 

Sivistystoimeen kuuluu myös kirjaston ylläpitäminen. Kirjastoautopalvelut on lakkautettu 

syksyllä 2020.  Kirjasto on oleellinen osa viihtyisää ja palvelevaa kuntaa. Omatoimikirjasto 

lisää kuntalaisten palveluita. 

Vapaa-aikatoimi pitää sisällään liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut. Vapaa-aikatoimi on 

aktiivisesti mukana uuden liikuntahallin rakennusprojektissa; liikuntahallin käyttöönotto on 

elokuussa 2022.  

Sivistystoimi toimii aktiivisesti niin lähialueiden kuin muiden kansallisten toimijoiden kanssa 

yhteisöllisessä, toiminnallisessa ja kehittävässä yhteistyössä. Kunnan strategiassa 

sivistystoimi vastaa pitkälti hyvinvointipalveluista ja niiden laadusta. Erityisesti vapaa-

aikatoimi on ottanut vastuuta kehittämishankkeista ja muun muassa kunnan nettisivujen 

kehittämisestä ja tiedottamisesta. 

4.3.1 Sivistystoimen hallinto 
 

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 

Sivistystoimen hallinto on hajautettu malli. Varsinaisesti sivistystoimen hallintoon kuuluu 

vain sivistysjohtaja, joka on myös lukion rehtori ja kirjastonjohtaja. Hallinnon tehtäviä on 

hajautettu rehtoreille ja koulusihteerille; yleishallinnon puoli huolehtii koulutoimen, 

kirjaston ja vapaa-ajan yleishallinnosta yhteistyössä sivistysjohtajan kanssa. 

Varhaiskasvatuksesta kunnan vastuulle kuuluvat erityisesti kiinteistöt, ruokapalvelun 

työntekijät ja elintarvikkeet; varhaiskasvatuksen henkilökunnasta vastaa Kauhavan 

kaupunki.  

Toiminnalliset tavoitteet: 

Hallinto on vastuussa ja seuraa taloutta käyttöpuolella ja hankkeissa.  Kunta on mukana 

Lappajärven ja Järvi-Pohjanmaan yhteisessä Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden 

johtamisverkostossa, joka on samalla alueen Lape-ohjausryhmä. Yhteistyötä Järvi-

Pohjanmaan kanssa kehitetään niin sote-palveluissa kuin oppilashuollossakin. 

Varhaiskasvatuspalveluiden siirtoa elokuussa 2022 Kauhavalta Alajärven kaupungin 

tuottamaksi valmistellaan. Yhteistyömalli muuttuu jonkin verran, mutta toiminnassa ei tule 
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juurikaan muutoksia. Siirtoprosessissa sivistystoimi ja kunnan hallinto-osasto tekevät 

yhteistyötä.  

Vuonna 2022 varaudutaan edelleen koko sivistystoimessa vallitsevan covid-19-epidemian 

ennaltaehkäisyyn ja tartuntojen kartoittamiseen ja rajaamiseen.  Henkilökuntaa, oppilaita ja 

oppilaiden koteja ohjeistetaan säännöllisesti THL:n ja muiden viranomaisten suosittamien 

toimintamallien käyttämiseen. Kouluilla on varautumissuunnitelmat erilaisia 

pandemiatilanteita varten ja ne pitävät yllä etäopetusvalmiutta. 

Vuoden 2022 kunnan investointirahoihin varataan määrärahat liikuntahallin rakentamiseen 

sekä koululiikunnan varustamiseen. Urheilukentän investointeihin kuuluvat hyppypatjan ja 

maalien uusiminen. Kirjastoa kehitetään ja määrärahan varataan palvelumuotoiluun 

ryhmätyöskentelytilan rakentamisena. 

Sivistystoimi ja vapaa-aikatoimi vastaavat osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

valtionosuuden lisäosaa eli HYTE-kertoimien toimintaa kuvaaviin prosessi-indikaattorien 

mittareista. Talousarviossa prosessi-indikaattorit ovat eriteltynä perusopetuksen ja liikunnan 

kohdalla. Yleishallinto vastaa toimintaa kuvaavista kuntajohdon-indikaattoreista. Prosessi-

indikaattorit koostetaan THL:n ylläpitämään TEAviisaritietokantaan. Sivistystoimi sekä 

vapaa-aikatoimi hyödyntävät aktiivisemmin TEAviisari tilastoja hyvinvointityön 

kehittämiseen ja sen johtamiseen. TEAviitekehykseen liittyy 7 eri toimintakokonaisuutta: 

sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, yhteiset käytännöt, osallisuus sekä 

muut ydintoiminnat. TEAviisari tulokset käsitellään hyvinvointivaliokunnassa kahden vuoden 

välein. Vuonna 2022 luodaan hyvinvointisuunnitelman valmistumisen yhteydessä 

raportointimallin vaikuttavista ja vuosittain analysoitavasta indikaattoritiedosta. 

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024: 

Koulujen henkilöstön sekä tukipalveluiden henkilöstön määrä on koko ajan tarkastelun alla.  

Kouluverkko on kriittisessä vaiheessa kiinteistöjen kunnon takia. Rantakankaan koulusta on 

tehty päätös, että se siirtyy yhteiskoululle elokuussa 2023. Siirto valmistellaan huolella ja 

koulukuljetusten taso tarkistetaan erityisesti Rantakankaan koulun oppilaaksiottoalueella. 

 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Liikuntahalli Uusi halli valmistunut; 

käyttöaste saadaan ensimmäisen 

vuoden aikana 60 %:iin, 

seuraavana vuonna 80 %:iin 

Kunnassa on jälleen 

toimiva ja kattava 

liikuntatila koulujen, 

yhdistysten, järjestöjen 

ja kuntalaisten käyttöön. 

Varhaiskasvatuspalveluiden 

järjestämissopimus uuden 

palvelun tuottajan kanssa 

 

Henkilökunta  on tyytyväinen 

palveluiden siirtoon 

 

Palveluiden siirto 

uudelle toimijalle 

tehdään hallitusti ja 

toimivasti 

HYTE-kertoimet 

 

Indikaattorien pisteytys 

 

Valmistaudutaan siihen, 

että tulevat indikaattorit 
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Vaikuttavien prosessi-

indikaattoreiden 

toteutuminen 

Vaikuttavat prosessi-

indikaattorit raportoidaan 

hyvinvointivaliokunnassa ja 

määritetään tarvittavat 

toteuttamissuunnitelmat 

 

ovat kunnassa 

mahdollisimman hyvin 

toteutumassa 

HYTE-kertoimeen 

vaikuttavien 

tulosindikaattoreiden 

raportointi vuosittaisessa 

hyvinvointisuunnitelmassa 

(kuntajohto, liikunta, 

peruskoulu)  

Vaikuttavat tulosindikaattorit 

raportoidaan 

hyvinvointivaliokunnassa sekä 

määritetään suunnitelma näiden 

tuloksiin vaikuttamiseksi 

Vaikuttavien 

tulosindikaattoreiden 

raportoinnin 

toteutuminen 

 

 

Sivistystoimen hallinto TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 100 107.665   

Toimintamenot -87.097 -107.350 -109.830 

Toimintakate -86.997 315 -109.830 

Suunnitelman mukaiset poistot   -315   

Tilikauden yli- /alijäämä -86.997   -109.830 

 

4.3.2 Esi- ja perusopetus 
 

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 

Lappajärvellä esi- ja perusopetusta annetaan Yhteiskoululla sekä Länsirannan ja 

Rantakankaan kouluilla.  Yhteiskoululla opetusta on 0.-9. luokilla ja esikouluryhmät ovat 

omina opetusryhminä. Länsirannan ja Rantakankaan kouluilla opetusta järjestetään 0.-6. 

luokilla ja esikoululaiset ovat yhdysluokassa 0.-2. Perusopetuksessa noudatetaan paikallista 

opetussuunnitelmaa, jonka pohjana on yhteinen etelä-pohjalainen opetussuunnitelma. 

Maakuntakohtaisia päivityksiä tulee joka lukuvuosi ja tarvittaessa päivitetään paikallista 

opetussuunnitelmaa. Kunta vastaa suurimmasta osasta koulukuljetuksia omana 

bruttoliikenteenä. Koulun keittiö toimii valmistuskeittiönä, josta ateriat lähtevät 

koulukeskuksen lisäksi kyläkouluille sekä uutena palveluna myös varhaiskasvatuksen 

yksiköihin; tämä viimeisin muutos tapahtui syksyllä 2021. 

Toiminnalliset tavoitteet: 

Lukuvuosi 2021-2022 on esi- ja perusopetuksessa aikaisempiin vuosiin verrattuna ennakolta 

vähemmän muutoksia sisältävä. Yhteiskoulun osalta opetusjärjestelyjä lähdetään 

vakiinnuttamaan uusissa koulutiloissa, joissa saatiin viettää jo vuosi 2021. Tiloista ja 

toiminnasta on kertynyt kokemusta ja toimintoja pyritään vakiinnuttamaan vastaamaan 

uutta toimintaympäristöä. Lukuvuoden aikana on tarkoitus kehittää omaa toimintaa niin, 

että kaikki uudet mahdollisuudet tilojen ja esim. tvt-laitteistojen osalta hyödynnetään. 
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Opettajien koulutuksessa yhtenä painopisteenä on tvt-laitteistojen ja pedagogisten 

ratkaisujen koulutus.  Myös kouluarkeen liittyvät rutiinit, ruokailut, välitunnit jne. 

muovautuvat valmiiksi. Yhteiskoulun opettajien tiimijako on uusittu edellisen lukuvuoden 

aikana vastaamaan uutta toimintaympäristöä ja tiimityöskentely jatkaa samoilla 

kokoonpanoilla kuluvan lukuvuoden.  

Perusopetuksesta on jäänyt avoimeksi kaksi opettajan virkaa: osa-aikainen 

kotitalousopettajan virka ja luokanopettajan virka. Molemmat ovat täyttämättä ja tullaan 

suurella todennäköisyydellä lakkauttamaan.  Luokanopettajalle ei ole tarvetta millään 

koululla ja kotitalousopetus ostetaan toiselta kunnalta. 

Rantakankaan ja Länsirannan koulujen osalta toiminta on palannut samalle tasolle kuin ne 

ovat olleet ennen sisäilmaongelmien väistöratkaisuja. Molemmilla kouluilla on vain oman 

oppilaaksiottoalueen oppilaita, eikä oppilaita siirry keskustan alueelta. Opetusjärjestelyt 

perustuvat yhdysluokkaopetukseen 0.-2. sekä 3.-6. ryhmittelyllä ja kouluilla työskentelee 

kaksi luokanopettajaa/koulu sekä koulunkäynninohjaaja. Kiertävä erityisopettaja sekä 

kielten opettajat hoitavat osan opetustunneista.  

Rantakankaan koululla pääosa luokkaopetuksesta järjestetään liikuntasalissa, joka on jaettu 

kahteen suurempaan luokkatilaan sekä erityisopetustilaan. Sekä Rantakankaan että 

Länsirannan koulun osalta koulutilojen kuntoa tulee seurata jatkuvasti.  Valtuusto on tehnyt 

päätöksen, että Rantakankaan koulu toimii koulun liikuntasalissa 31.7.2023 asti ja siirtyy 

yhteiskoululle; tällöin Rantakankaan koulun oppilaat mahtuvat uuden yhteiskoulun 

osastojen 0.-2. ja 3.-6. opetustiloiksi tarkoitettuihin tiloihin. 

Oppilasennusteet sivukouluilla: 

Rantakangas    Länsiranta 

2022-23  29 opp.  29 opp. 

2023-24  31 opp.  29 opp. 

2024-25  28 opp.  29 opp. 

2025-26 20 opp.  24 opp.  

Kevään 2022 aikana tarkistetaan Rantakankaan koulun ja yhteiskoulun yhteiset 

oppilasmäärät ja opetusryhmien koko sekä lukumäärä ja suunnitellaan oppilaiden 

siirtyminen yhteiskoulun tiloihin. Samalla käynnistetään koulukuljetuksien tarkastelu 

etenkin pienempien oppilaiden kohdalla. 

Vuonna 2022 jatketaan perusopetuksen hankkeita, jotka ovat alkaneet syksyllä 2021 ja joilla 

on merkittävä rooli ja resurssipanostus koulutyöhön. Valtion korona-avustusta 

oppimisvajeiden kaventamiseksi on käytössä vuoden 2022 ja sillä järjestetään lähinnä 

tukiopetusta sekä lisätään erityisopetuksen tunteja, avustusta käytetään myös 

samanaikaisopetukseen. Uusia hankkeita ovat 7.-9.-luokkalaisille suunnattu Lukutaito-hanke 

sekä Harrastaminen Suomen malli –hanke, joka yhdessä Kerho-hankkeen kanssa luo lapsille 

ja nuorille useampia tilaisuuksia kokeilla erilaisia harrastamisen muotoja. Yhteistyötahoina 

harrastamis- ja kerhohankkeessa on Järvilakeuden kansalaisopisto ja 4H-Lappajärvi. 
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Karvalan kylä viettää 400-vuotisjuhlia vuonna 2022. Ensi vuonna Karvalassa tulee täyteen 

myös 100 vuotta koulutusta: Karvalan koulu on perustettu 1922. Tätä muistetaan 

syyslukukaudella 2022 Länsirannan koululla. 

HYTE-indikaattorit ovat peruskouluissa seuraavat: 

 kouluympäristön ja –yhteisön tarkastus. Terveyden ja turvallisuuden tarkastukset 

vähintään kolmen vuoden välein. Lappajärvi: Terveystarkastajan johdolla tehdään 

joka kolmas vuosi jokaisella koululla. 

 oppilaiden poissaolot. Poissaolojen seuranta, ennaltaehkäisy ja puuttumisen malli. 

Lappajärvi: On olemassa erillinen ohjeistus perusopetuksen puolella. 

 liikuntavälitunnit. Käytössä pitkät liikuntavälitunnit. Lappajärvi: liikunnallisia 

välitunteja on, mutta ei ohjattuna ei pitkinä. Tarkastellaan, onko mahdollista 

toteuttaa. 

 kouluruokailusuositus. Noudatetaan kouluruokailusuositusta (2008, 2017) lounaalla 

ja välipaloilla. Lappajärvi: toteutuu. 

 

Suunnitelmavuodet 2023 – 2024: 

Teknologian lisääminen opetuksessa ja sen käyttö pedagogisesti on tulevaisuuden haaste, 

johon kouluilla tartutaan. 

 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Yhteiset toimintaperiaatteet 

koko perusopetuksessa 

Opetustyötä ohjaavien 

suunnitelmien, laitteistojen 

ja pedagogisten ratkaisujen 

yhteneväisyys 

Kaikilla kouluilla samat 

toimintaperiaatteet. 

Mahdollistaa oppilaiden 

sujuvan siirtymisen 

yläluokille sekä 

kouluverkon tiivistyessä 

helpottaa yhdistymisiä. 

Uusien tilojen ja laitteistojen 

täysimääräinen 

hyödyntäminen 

Opetushenkilöstön ja 

oppilaiden taitotaso 

Opetushenkilöstön ja 

oppilaiden taitotasojen 

tasoittaminen ja 

kehittäminen 

korkeammalle tasolle 

Opiskelijahuollon käsikirja Uusi käsikirja ja lomakkeet Opiskeluhuollon käsikirjan 

kunta- ja 

oppilaitoskohtainen osuus 

yhdistetään ja tiivistetään 

ajantasaiseksi. Samalla 

uudistetaan 

lomakkeistoa. 
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Perusopetus TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 48.608 14.200 41.580 

Toimintamenot -2.379.480 -2.632.922 -2.575.763 

Toimintakate -2.330.873 -2.618.722 -2.534.183 

Suunnitelman mukaiset poistot -55.543 -51.663 -30.799 

Tilikauden yli- /alijäämä -2.386.416 -2.670.385 -2.564.982 

 

4.3.3 Peruskoulujen yhteinen ja muu toiminta 
 

Kouluilla on enenevissä määrin oppilaita, joiden ongelmat eivät ole pelkästään opillisia 
ongelmia. Keskittymiskyky ja pettymyksen sietokyky ovat selvästi laskeneet oppilailla; 
kouluihin tulee koko ajan enemmän pieniä lapsia, joilla ei ole edellä mainittujen taitojen 
lisäksi välttämättä juurikaan vuorovaikutustaitoja. Sivistystoimeen pyritään rekrytoimaan 
lasten psykiatrinen sairaanhoitaja ja tätä varten varataan määrärahat. 
 
Lappajärven kunta on saanut OKM:n valtion erityisavustuksen oppilas- ja opiskelijahuollon 
henkilömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin vuosille 2021-2022. Myönnetty 
avustus on 25.000 € ja se vastaa 70 % hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 35.714 € ja tarkoitus on palkata hankehakemuksen 
mukaisesti kuraattori. Erityisavustuksen tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon 
ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki tulisi olla kaikkien 
opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti.  
 
Koulupsykologipalvelut joudutaan vielä ostamaan ostopalveluna. Niiden saatavuus 
tulevaisuudessa pyritään varmistamaan yhdessä kuraattoripalveluiden saatavuuden kanssa 
vuoden 2021 ja 2022 aikana tehtävässä sote-rakenneuudistustyössä. Koulukuraattori- ja 
psykologipalvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (HE 241/2020 vp) 
ehdotusten mukaisesti jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Eduskunta hyväksyi 
esityksen 23.6.2021. 
 

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Yhteiseen toimintaan kuuluu koulutoimessa järjestettävä erityisopetus sekä muu yhteinen 
toiminta, joista tärkeimpiä ovat koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut. Erityisopettajia 
on kolme sekä yksi JOPO-ohjaaja.  Koulunkäynninohjaajia käytetään opetuksen tukena 
oppitunneilla, aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä esikoululaisten hoidossa. Yhteiskoululla 
toimii luokkien 7.-9. joustavan perusopetuksen ryhmä eli ns. JOPO-luokka. 
 
Toiminnalliset tavoitteet: 
Tavoitteena on koko perusopetuksen toimintojen tuottaminen laadukkaasti ja korkealla 
tasolla. Tähän pyritään ammattitaitoisen ja oikein resurssoidun henkilöstön avulla. 
Erityisopetus toimii lukuvuoden ajan kolmen opettajan voimin, joista yksi toimii kiertävänä 
erityisopettajana. Erityisopetuksen tavoitteena on paitsi tehostetun ja erityisen tuen 
antaminen oppilaille myös ohjata ja neuvoa perusopetuksen opettajia sekä ohjata tukea 
tarvitsevia oppilaita myös muiden tukipalveluiden piiriin.   
 



34 
 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan resursseja lisättiin syksyllä 2021 yhteiskoulun osalta, jotta 
työvuorojen ja hoitoaikojen rytmitys toimisi sujuvammin ilman henkilöstön 
ylikuormittumista. Kuluvan lukuvuoden aikana aamu- ja iltapäivätoiminnoissa 
toiminnallisissa tavoitteissa voidaan paneutua enemmän toiminnan monipuolistamiseen. 
Sivukoulujen osalta aamu- ja iltapäivätoiminnoissa on vähemmän osallistujia kuin aiemmin 
ja palvelua tuotetaan koulunkäynninohjaajien voimin ja Länsirannalla yhteistyössä 
varhaiskasvatusyksikön kanssa. 
 
Yhteiskoululla toimii lukuvuoden ajan perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmä, jonka 
toteutuksessa käytetään yhteistä opettajaa Alajärven kanssa. Valmistavan opetuksen 
tavoitteena on tukea oppilaan integroitumista normaaliin opetusryhmään sekä auttaa 
erityisesti suomen kielen kehittymistä. 
 
Suunnitelmavuodet 2023 – 2024: 
Valmistelutyötä uuden Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen alkamiseen 1.1.2023 on tehty jo 
vuosi 2022. Lappajärven kuntaa ja koulutoimea valmistelu ja uuden hyvinvointialueen 
alkaminen koskettaa siten, että koulukuraattori siirtyy hyvinvointialueen työntekijäksi; 
toimipisteeksi tulee varmistaa Lappajärven kunnan koulukeskus, jotta palvelu ei karkaa ja 
säilyy helposti saatavilta. Hyvinvointialueen alkaessa toiveet koulupsykologipalveluiden 
saamisesta ovat korkealla, koska alue huolehtii niin kuraattori- kuin psykologipalveluista ja 
koko maakunnan alue toivotaan otettavan kattavasti huomioon. Yksi valtakunnallisen sote-
uudistuksen painopisteistä on edellä mainittuihin palveluihin liittyen toiminnan painotuksen 
siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. 

 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Kuraattoripalveluiden 

säilyminen 

Palvelun laajuus 

hyvinvointialueen 

suunnitelmassa 1.1.2023 

alkaen 

Kuraattoripalvelut 

suunniteltu niin, että 

kunnassa säilyy 5 pv/ 

viikko 

Koulupsykologipalveluiden 

saaminen 

Palvelun laajuus 

hyvinvointialueen 

suunnitelmassa 1.1.2023 

alkaen 

Vähintään 

koulututkimuksiin 

tarvittava resurssi 

varattuna Lappajärven 

käyttöön 

 

Peruskoulujen yhteinen toiminta TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 41.148   23.000 

Toimintamenot -450.902 -577.043 -663.320 

Toimintakate -409.754 -577.043 -640.320 

Suunnitelman mukaiset poistot       

Tilikauden yli- /alijäämä -409.754 -577.043 -640.320 
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4.3.4 Lukiokoulutus 
 

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Lukion tehtävä on tarjota laadukasta toisen asteen yleissivistävää koulutusta, joka antaa 
opiskelijoille hyvät oppimisedellytykset ja -tulokset sekä jatko-opintomahdollisuudet. Lukio 
tekee laajaa yhteistyötä eri toisen asteen toimijoiden kanssa niin paikallisesti, alueellisesti, 
valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Geolukio tarjoaa opintoja erityisillä 
luonnontieteellisellä linjalla. 
 
Toiminnalliset tavoitteet: 
Geolukion brändiä luodaan edelleen muuttamalla tiloja sekä panostamalla nettisivuihin sekä 
sosiaaliseen mediaan. Lukiolle luodaan myös englanninkieliset nettisivut. Opiskelija-
rekrytointiin panostetaan edelleen vuoden 2020 hyvien kokemusten siivittäminä. 
Opiskelijoille tarjottavia etuja kehitetään edelleen tai niitä tuodaan vielä lisää. 
 
Opiskelijahuollon kehittäminen on lukuvuoden 2021-2022 keskiössä. Opiskelijahuollon 
käsikirja päivitetään sekä luodaan ja päivitetään lukion opiskelijahuollon lomakkeita. Tässä 
tehdään yhteistyötä perusopetuksen kanssa, koska opiskelijahuollan käsikirja koostuu 
yhteisestä kuntakohtaisesta osuudesta, jota täydentää koulukohtaiset osiot. 
 
Opiskelijahuollon kehittämisen lisäksi panostetaan opiskelijoiden hyvinvointiin; tavoitteena 
on opiskelijoiden jaksamisen ja keskittymisen tukeminen sekä heidän osallisuuden 
lisääminen. 
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024: 
Kansainväliset hankkeet ja projektit pyritään saamaan takaisin lukiokoulutukseen 
pandemian jälkeen. 

 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Opiskelijahuollon 

käsikirja 

Uusi käsikirja ja lomakkeet Päivitetään niin kuntakohtainen kuin 

lukiokohtainenkin 

opiskeluhuoltosuunnitelma. Samalla 

uudistetaan lomakkeistoa. 

Englanninkieliset 

nettisivut 

Uudet sivut Englanninkielisistä nettisivuista 

tehdään oma kokonaisuutensa, ei 

vain olemassa olevien kääntämistä 

Opiskelijoiden edut Edut on tarkistettu ja päivitetty 

sekä luotu 1-2 uutta etua. 

Tehdään Lappajärvelle opiskelemaan 

tuleminen houkuttelevaksi. 

 

Lukiokoulutus TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 64.067 38.240 32.235 

Toimintamenot -730.340 -814.697 -758.148 

Toimintakate -666.273 -776.457 -725.913 

Suunnitelman mukaiset poistot -53.048 -53.825 -55.492  

Varausten ja rahastojen muutokset 26.787   

Tilikauden yli- /alijäämä -692.533 -830.282 -781.405 
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4.3.5 Ammatillinen ja muu koulutus 
 

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Lappajärven kunta on mukana Järviseudun ammatti-instituutissa eli Jamissa yhtenä 
omistajakuntana. Muut kunnat ovat Evijärvi, Vimpeli, Alajärvi ja Kauhava. Uudeksi 
omistajakunnaksi tuli syksyllä 2021 Alavus. Jamin tiloissa Sedu järjestää myös lähihoitaja-
koulutusta. 
 
Lappajärven kunta ostaa musiikkiopistopalvelut Härmänmaan musiikkiopistolta ja on 
mukana Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistyksessä, jonka kautta järjestetään 
eri-ikäisten vapaa-ajan ohjattua toimintaa. Järvilakeuden kansalaisopiston järjestää myös 
teatteritaiteen perusopetusta lapsille ja nuorille yleisen oppimäärän mukaan. 
 
Toiminnalliset tavoitteet:  
Kunta ja koulut tarjoavat opistoille tilat, joissa toimia. Härmänmaan musiikkiopisto tarjoaa 
ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää 
opetusta, joka antaa hyvän pohjan musiikin elinikäiseen harrastamiseen ja itseilmaisuun. 
Opetus antaa valmiuksia myös musiikin ammattiopintoihin. Härmänmaan musiikkiopisto on 
vuonna 2022 mukana kulttuurikasvatussuunnitelman toimeenpanossa sekä laajentaa 
yhteistyötä perusopetuksen sekä mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksen kanssa. 
 
Vuonna 2022 Järvilakeuden kansalaisopisto kehittää edelleen kumppanuuksia ja 
kuntayhteistyötä mm. Harrastamisen Suomen mallin puitteissa. Järjestöjen kanssa yhteistyö 
lisääntyy kurssitoiminnan suunnittelusta lähtien: esimerkiksi ensiapu-, järjestyksenvalvoja- ja 
tulityökursseja järjestetään lähes aina, jos kurssilaisia löytyy riittävä määrä. 
 
Vakiintuneen kurssitoiminnan lisäksi resursseja suunnataan aikaisempaa enemmän 
työttömien ja vajaakuntoisten koulutukseen. Myös ikäihmisten tarpeet etenkin digitaitojen 
edistämisessä otetaan huomioon. Toiminnassa huomioidaan yhteistyö myös sosiaali- ja 
terveystoimen kanssa sekä opiston mahdollisuudet ottaa perinteisen kurssitoiminnan 
kehittämisen ohella vastuuta myös muusta hyvinvointia tukevasta uudenlaisesta 
toiminnasta.  Alueen asukkaiden fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä 
sairauksien ennaltaehkäisyyn kiinnitetään erityistä huomioita Kuntoloikka-hankkeen myötä.   
 
Paikalliset tarpeet ja toiveet huomioidaan jokaisen paikkakunnan kurssisuunnittelussa. 
Opetustunteja suunnitellaan kunkin kunnan maksuosuuksien suhteessa ja mikäli esimerkiksi 
kevätkaudella jonkin kunnan alueelta kursseja peruuntuu suunniteltua enemmän, tilannetta 
paikataan syksyllä lisätuntien/kurssien avulla tai tavallista kalliimmalla luennoitsijalla tai 
jollakin erikoistoiminnalla. 

 

Ammatillinen ja muu koulutus TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintamenot -71.590 -74.500 -74.500 

Toimintakate -71.590 -74.500 -74.500 

Tilikauden yli- /alijäämä -71.590 -74.500 -74.500 
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4.3.6 Kirjastotoimi  
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Kirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille tasapuolisesti tietoa, virkistystä, 
elämyksiä, ammattitaitoisen henkilökunnan palvelut sekä tilat ja kokoelmat opiskeluun ja 
tapahtumien järjestämiseen. 
 
Toimipaikkana on kirjasto, joka on auki viitenä arkipäivänä viikossa. Omatoimikirjasto on 
käytettävissä rekisteröityneille asiakkaille ma-su klo 7-21 silloin kun henkilökunta ei ole 
paikalla. 
 
Toiminnalliset tavoitteet: 
Tavoitteena on tarjota tasapuoliset kirjastopalvelut kaikille asiakkaille. Kirjaston tarjoama 
omatoimiaika on lisännyt aukioloaikaa ja siten saavutettavuutta. Vuoden 2022 aikana on 
tarkoitus kehittää edelleen yhdessä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa suunniteltua 
kirjastopalveluiden vientiä kyläkouluille ja varhaiskasvatukseen. Myös kirjaston vieressä 
olevan yhteiskoulun ja lukion kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. 
 
Kirjastoon saadaan erillinen ryhmätyötila opiskelijoiden, kansalaisopiston ja muiden ryhmien 
käyttöön. Tämä on osa kirjaston uutta palvelumuotoilua, jolla halutaan tarjota asiakkaille 
kirjaston monipuolisempaa käyttöä. 
 
Suunnitelmavuodet 2023–2024 
Vuoden 2021 aikana tehty henkilöstömitoitus saadaan pysyväksi ja toimivaksi. Pyritään 
pitämään yllä kirjaston kulttuuritoiminta näyttelyineen ja tapahtumineen. Iäkkäiden 
asiakkaiden kirjastopalvelujen saanti selvitetään. 

 
 

Tilasto kirjastotoimesta: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Kokoelma 61 010 63 436 60 227 61 098 60 709 

Lainat 51 872 48 885 51 525 48 205 36 682 

Tavoitteet 
 

Mittari Tavoitetaso 

Kirjaston käytettävyyden 
monipuolistaminen 

Ryhmätyöskentelytilan 
rakentaminen 

Kirjastossa on lukusalin ja 
näyttelytilan lisäksi 
erillinen työskentelytila, 
jossa keskusteleva 
työskentely on 
mahdollista. 

Palvelujen järjestäminen 
kyläkouluille ja päiväkodille 

Toiminta käynnissä, 
koululaisten kirjalainaukset 
lähelle samaa tasoa kuin 
kirjastoauton kulkiessa. 

Erityisesti sivukylien 
oppilaille tarjotaan 
kirjastopalveluja ja 
samalla myös 
kirjavinkkausta 
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Käynnit 39 542 39 839 39 992 38 812 30 788 

Aukiolotunnit  2 399  2 137 3 783 4 760 3591 

Lähetetyt kaukolainat 7 4 2 - - 

Lainoja / asukas 16,13 15,39 16,41 15,66 12,24 

Näyttelyt* 20 18 21 22 15 

Tapahtumat* 29 37 32 24 7 

 Omatoimikirjasto otettiin käyttöön kesäkuussa 2018. 

 

Kirjasto TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 13.452 16.800 1.600 

Toimintamenot -186.933 -226.352 -184.025 

Toimintakate -173.481 -209.552 -182.425 

Tilikauden yli- /alijäämä -173.481 -209.552 -182.425 

 

 

4.3.7 Vapaa-aika 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Vapaa-aikatoimen tehtävä on valvoa kuntalaisten oikeutta yhdenvertaiseen 
osallistumismahdollisuuteen ja turvata asiakkaiden lakisääteisten palveluiden toteutuminen 
ja tuottaminen huomioiden liikunta-, nuoriso ja kulttuurilait. Vapaa-aikapalveluiden tavoite 
on asukkaiden kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kehittäminen ja 
arviointi. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluilla vaikutetaan yksilön ja yhteisön terveyteen 
ja hyvinvointiin. Vapaa-aikapalvelut tekevät aktiivisesti henkistä ja fyysistä olosuhdetyötä 
kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kehittämällä palveluinfrastruktuuria sekä 
avustamalla yhdistyksiä ja järjestöjä kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään 
toimintaan.  
 
Vapaa-aikapalvelut tunnistavat toiminnassaan kaksi eri asiakasrajapintatasoa: omaehtoiseen 
osallistumisen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustava taso sekä omaehtoista 
osallistumista ja hyvinvointia ylläpitävä taso. Kannustavan tason toiminta kohdentuu 
asiakasryhmille, jotka eivät ole aktiivisesti hyvinvointipalvelujen parissa – kohderyhmän 
viestiminen, palveluiden järjestäminen ja fyysinen ja sosiaalinen aktivointi. Ylläpitävän tason 
toiminta kohdentuu asiakasryhmille, jotka ovat aktiivisia palvelunkäyttäjiä tai tätä toimintaa 
ylläpitäviä yhteisöjä tai järjestöjä – avustukset ja palkitsemiset, fyysisen ja henkisen 
palveluinfran ylläpitäminen ja kehittäminen (liikuntapaikat, harrastetilat tai 
sidosryhmäyhteistoiminta). 
 
Toiminnalliset tavoitteet: 
Vapaa-aikapalveluiden kaikki toimialat kulttuuri-, nuoriso- sekä liikuntapalvelut tähtäävät 
siihen, että yhteisöllisen ja yksilöllisen hyvinvoinnin merkitys ja tietoisuus kasvavat 
kunnassamme. Vapaa-aikapalvelujen tavoitteena on järjestää osallistavaa toimintaa tukien 
fyysistä ja sosiaalista aktiivisuutta sekä osallisuutta kaikenikäisillä sosioekonomisesta 
asemasta riippumatta. Vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on huomioida eri 
asiakassegmenttien tarpeita ja vastata näiden tarpeisiin riittävällä tasolla.  
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Liikuntapalvelut 2022:  
Liikuntapalvelut digitalisoivat palveluitaan vuoden 2022 aikana. Digitalisoitaviin palveluihin 
kuuluu muun muassa liikuntapaikkojen ja virkistyskohteiden sähköinen karttapalvelu, 
luontoreittien digitalisoiminen Outdoor Activy –palveluun, sähköisen verkkomaksupalvelun 
yhdistäminen sähköiseen varauskalenteri Timle –palveluun. Palveluiden digitalisoimisen 
lisäksi liikuntapalvelut käynnistävät elintapaohjauksen palvelumallin yhteistoiminnassa 
Vimpelin kunnan sekä Hotelli Kivitipun kanssa alueellisen elintapaohjauksen –mallin 
mukaisesti. Vapaa-aikapalvelut ovat edustettuna liikuntahallin rakennustoimikunnassa ja 
yksi kriittisin vuoden 2022 tavoitteista saada uusi palveluinfra käyttäjätasolle tehokkaasti 
käyttöön huomioiden tilojen varaukset, hinnoittelun sekä ennakkotiedottamisen. 
 
Nuorisopalvelut 2022: 
Nuorisopalvelut tulee lisäämään osallistavaa toimintaa ja lisäämään nuorten 
vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisofoorumitoiminnasta nimetään jäsenet maakunnalliseen 
Nuorisovaltuustoon ja tätä kautta lisätään alueellista ja maakunnallista vaikuttamista. 
Nuorisopalvelut jatkavat tilatoiminnan kehittämistä ottamalla nuorten mielipiteet 
huomioon hankintoja ja kehittämistä tehtäessä. Nuorisopalvelut lisäävät yhteistoimintaa 
Etsivän nuorisotyön kanssa nuorten työleirin muodossa, tästä saatiin hyvä kokemus vuoden 
2021 aikana. 
 
Kulttuuripalvelut 2022: 
Kulttuuripalveluiden tärkein yksittäinen kokonaisuus 2022 vuodelle on ottaa suunnitteilla 
oleva kulttuurikasvatussuunnitelma käyttöön. Käyttöönoton yksi keskeisin teema on myös 
arvioida kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönottoa eri sidosryhmien kesken, jotta 
suunnitelman toteuttaminen olisi saumatonta sekä kohderyhmälle soveltuvaa toimintaa. 
Kulttuuripalvelut aloittavat kulttuurihyvinvointisuunnitelman tekemisen vuoden 2022 
aikana. 
 
Kanavapuiston esteetön kulttuuriluontopolku - luonnosta hyvinvointia, kulttuuria ja 
matkailua –hanke valmistuu vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä. Uuden virkistys- ja 
kulttuurikohteen käyttöönotto sekä sen viestintä sekä virkistyskohteen jatkokehittämisen 
suunnitelma ovat myös vuoden tavoitteita. Vuoteen kuuluu myös lasten teatteritoiminnan 
käynnistäminen yhteistyössä Lappajärven Kesäteatteri Oy:n, Kulttuuriyhdistys Karikon sekä 
Järvilakeuden Kansalaisopiston kesken.  
 
HYTE-indikaattorit ovat liikunnassa seuraavat: 

 Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden raportointi. Lasten ja nuorten liikunta-
aktiivisuutta raportoidaan vuosittain hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa. 
Lappajärvi: Seurantaa on jo tehty joka toinen vuosi kouluterveyskyselyn yhteydessä. 
Lisäksi selvitetään mahdollisuutta kerätä vuosittain tietoa lasten ja nuorten liikunta-
aktiivisuudesta, mutta myös työikäisten sekä ikäihmisten liikunta-aktiivisuudesta. 

 Seurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiskokous. Kunta kutsuu säännöllisesti koolle 
liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen. Lappajärvi: Kumppanuuspöytä- ja 
liikuntafoorumitoimintaa on järjestetty usean vuoden aikana. Käynnistetään 
uudelleen järjestöfoorumitoiminta vuoden 2022 aikana. 

 Kohdennetut liikkumisryhmät lapsille ja nuorille. Lappajärvi: Lappajärven vapaa-
aikatoimi toteuttaa ostopalveluna seuratoiminnan ulkopuolelle jääville lapsille omaa 
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liikkistoimintaa ns. harrastetakuun alaista toimintaa. Lappajärven sivistyspalveluilla 
on menossa Harrastaminen Suomen malli –hanke mikä toteuttaa tätä samaa 
toimintaa koulupäivän yhteydessä.   

 Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA).  Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat 
osallistuvat valmisteilla olevien lautakuntapäätösten vaikutusten ennakkoarviointiin 
(EVA). Lappajärvi: Liikuntapalveluissa on käytetty EVA-menetelmää yksittäisissä 
kehityshankkeissa, mm. kuntosalin kehittäminen sekä tulevan liikuntahallin käyttö. 
Valiokuntamallissa vaikutusten ennakkoarviointi-menetelmä otetaan käyttöön 
tulevissa kehityshankkeissa tai olemassa olevan toiminnan kehittämisessä. 

 Liikunnan edistämisen poikkihallinnollinen työryhmä. Kunnassa toimii 
poikkihallinnollinen työryhmä, jossa käsitellään liikunnan edistämistä. Lappajärvi: 
Lappajärven kunnassa ei ole ollut käytössä erikseen liikunnan edistämistä koskevaa 
poikkihallinnollista työryhmä –mallia; kunnan johtoryhmä on vastannut tätä. 
Kuntaan perustetaan liikuntaa edistävä poikkihallinnollinen työryhmä, joka määrittää 
toimenpidesuunnitelman valtuustokausittain.   

  
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024: 
Elintapaohjauksen toimintamallin vakiinnuttaminen sekä tehdä toiminnasta 
kehittämishanke, jonka tavoitteena lisätä hyvinvointiteknologiaa osana palveluita sekä luoda 
palveluun ohjausmallia yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa huomioiden 
vaikuttava kehittäminen. 
 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Luontoreittien ja 

virkistyskohteiden 

digitalisoiminen 

Montako reittiä on 

digitalisoitu 

Tärkeimmät kohteet ja 

reitit saadaan digitalisoitua 

(huomioiden 

Kraatterijärven Geopark 

rajapinta) 

Elintapaohjauksen 

palvelumalli 

Montako ihmistä palveluun 

ohjautuu Sote-palveluista 

 

Palvelukysely, jolla mitataan 

palvelun vaikuttavuutta 

Talousarvioon on 

mitoitettu palvelu 40 

asiakkaalle – tavoitteena 

on saada 50 % varatuista 

asiakaspaikoista käyttöön 

Onko palvelumallilla ollut 

vaikutusta yksilön koettuun 

hyvinvointiin – raportointi 

ja analysointi vaikuttavaa 

kehittämistä varten 

 
Vapaa-aikatoimi TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot     7.000 

Toimintamenot     -385.764 

Toimintakate     -378.764 

Suunnitelman mukaiset poistot     -5.956 

Tilikauden yli- /alijäämä     -384.720 
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4.3.8 Varhaiskasvatus  
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Lappajärven kunta on ostanut varhaiskasvatuspalvelut 1.8.2014 lähtien Kauhavan 
kaupungilta. Kauhava vastaa henkilöstöstä, tarvittavista atk-ohjelmista ja hankkii lasten 
hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa tarvittavat materiaalit ja välineet 
hoitopaikkakohtaisen määrärahan puitteissa. Lappajärven kunnan vastuulla on kiinteistöt, 
siivous, ruokahuolto ja irtaimisto. 
 
Toiminnalliset tavoitteet: 
Lappajärvellä päiväkoti Ullanlinna on vuoden 2016 alusta ollut kolmeosastoinen päiväkoti.  
Vuosien 2014-2016 tavanomaista suuremman syntyvyyden aiheuttaman lisääntyneen 
päivähoitotarpeen vuoksi 1.10.2017 perustettiin päiväkodille uusi osasto Kastehelmet. 
Tämän ryhmän tarpeellisuutta arvioidaan vuosittain. Elokuussa 2021 Kastehelmissä aloitti 
13 lasta, muilla osastoilla jäi muutamia paikkoja avoimeksi.  Avoimet paikat tulevat 
toimintavuoden aikana täyttymään viimeistään alkuvuodesta 2022.   Kaksi lastenhoitajan 
pätevyyden omaavaa omassa kodissaan työskennellyttä perhepäivähoitajaa siirtyi elokuun 
2021 alussa määräajaksi Ullanlinnaan ja Länsirannan ryhmikseen.   
 
Ryhmäperhepäiväkodeista jatkavat Itämuksula ja Länsiranta, jotka osaltaan hoitavat 
koulujen kanssa sivukoulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa. Itämuksula jatkaa yksityiseltä 
toimijalta vuokratuissa tiloissa koko vuoden 2022.  Molemmissa ryhmiksissä hoidetaan myös 
osaksi koulun ap/ip- toiminnan ulkopuolelle jääviä aamun varhaisia ja iltapäivän myöhäisiä 
tunteja.  Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on yksi. 
 
Vuoden 2022  aikana vahvistetaan ja kehitetään varhaiskasvatussuunnitelmatyötä.  Lapsille 
laaditaan omat varhaiskasvatussuunnitelmat, joita arvioidaan tarvittaessa vuoden aikana. 
 
Päiväkodin henkilöstö on osallistunut Ihmeelliset Vuodet -ryhmänhallintakoulutuksiin 
vuoden 2020-2021 aikana.  Se on ohjelmakokonaisuus, jolla ennalta ehkäistään 
käytöshäiriöitä ja tuetaan oirehtivia lapsia, heidän perheitään sekä lasten ja perheiden 
kanssa työskenteleviä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia. Ohjelman tavoitteena 
on parantaa lapsiryhmän sosiaalisia taitoja käyttämällä positiivisia ryhmänhallintakeinoja. 
Vuoden 2022 aikana koulutus jalkautetaan kasvattajatiimeihin ja lapsiryhmiin 
kehittämistehtävien avulla.   
 
Vuoden 2022 elokuussa palvelun tuottajaksi tulee muuttumaan Kauhavan kaupungin sijasta 
Alajärven kaupunki ja sivistyspalvelut. Siirtymisen valmistelu on aloitettu jo keväällä 2021, 
päätös siirtymisestä on tehty elokuussa 2021. Siirtymiseen liittyvät valmistelut jatkuvat vielä 
kevätkauden 2022. Samalla määritellään Lappajärven kunnan haluama palvelutaso mm. 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluissa. Työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä 
uudelle työnantajalle. Palveluntuottajan siirto halutaan tehdä niin, että sekä työntekijät että 
varhaiskasvatuspalveluiden asiakkaat eli perheet ovat tyytyväisiä siirtoprosessiin. 
  
Suunnitelmavuodet 2023 - 2024: 
Ryhmäperhepäiväkotien säilyminen on erittäin tärkeää sivukylien perheille, joiden 
työmatkat suuntautuvat naapurikuntiin (mm. Kauhava, Alajärvi, Soini, Vimpeli). Ryhmisten 
toiminnalla toteutetaan varhaiskasvatuslain vaatimus, jonka mukaan varhaiskasvatusta on 
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pyrittävä järjestämään lähellä palvelun käyttäjiä. Länsirannan ryhmis hoitaa yhdessä koulun 
kanssa esikoululaisten ja alkuopetuksen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa. 

 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Suunnitelmallinen 

varhaiskasvatus 

 

 

 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmat 

ovat ajantasaiset.   

Suunnitelmallinen lapsen 

yksilölliset tarpeet 

huomioonottava 

varhaiskasvatus.  

Ammattitaitoinen 

henkilökunta. 

Ihmeelliset Vuodet-

ryhmänhallintakoulutusten  

tuominen käytännön 

lapsiryhmätyöskentelyyn ja 

toimintaan 

Kasvattajatiimien keskinäinen 

perehdyttäminen ja 

kehittämistehtävien tuominen 

käytäntöön. 

Positiiviset 

ryhmänhallintakeinot 

käytössä tukemassa 

lasten sosiaalisten 

taitojen kehittymistä. 

 
 

Varhaiskasvatus TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 9.675     

Toimintamenot -1.261.551 -1.367.238 -1.334.631 

Toimintakate -1.251.876 -1.367.238 -1.334.631 

Suunnitelman mukaiset poistot -1.561 -1.561   

Tilikauden yli- /alijäämä -1.253.437 -1.368.798 -1.334.631 

 

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 177.050 176.905 105.415 

Toimintamenot -5.167.892 -5.800.902 -6.085.981 

Toimintakate -4.990.842 -5.623.997 -5.980.566 

Suunnitelman mukaiset poistot -110.152 -107.363 -92.247 

Varausten ja rah.muutokset 26.787   

Tilikauden yli- /alijäämä -5.074.207 -5.731.360 -6.072.813 

 

 

4.4 MUUT PALVELUT 

4.4.1 Maaseutuhallinto ja hankkeet 
 

Maaseutuhallinto jatkaa normaaliin tapaan Kauhavan kaupungin järjestämänä. 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela on päättänyt, että Kurikan kaupunki on jatkossa Etelä-
Pohjanmaan lomituspalveluiden toimeenpanijana. Etelä-Pohjanmaan maatalouslomituksen 
paikallisyksiköt yhdistetään 1.1.2022 alkaen.  
  
Maaseutuhallinto 2022, viranomaistoiminta  
  
Uuden EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) toimintakausi on alkamassa muutaman 
vuoden myöhässä eli vasta 2023. Maaseutuhallinnon tehtävät eivät ole sinänsä 
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muuttumassa, jatkossakin tehtäviin kuuluu perinteisen neuvonnan ja tukihakemusten 
käsittelyn lisäksi myös valvonnallisia tehtäviä. Muutosvaiheessa neuvonnallinen työ ja 
kouluttaminen tulevat lisääntymään merkittävästi. Vuonna 2022 aloitetaan yhdessä ELY-
keskuksen kanssa valmistava koulutus, jos säädösvalmistelun aikataulu sen sallii.   
Yhteisen maatalouspolitiikan seuraavan rahoituskauden uusien sääntöjen sisäistäminen, 
henkilökunnan kouluttaminen ja tiedon välittäminen viljelijöiden suuntaan on tulevan 
vuoden päätavoite.   
 
Hanketoiminta 
OKM on 1.7.2021 myöntänyt ”Virtuaalitodellinen kulttuurikokemus ja virtuaalimatka 
UNESCOn Geopark alueella uudella digitaalisella alustalla” -hankkeelle 50.000 euron 
avustuksen. Hankeaika on 1.7.2021 – 31.12.2022. 
Aisaparilta on haettu ”Nykälänniemen matkailualueen esteettömän maisemareitin 
rakentaminen Kyrönsaareen” –hankkeelle rahoitusta. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021 – 
31.12.2023.  
ELY-keskukselta on haettu Kraatterijärven geopark UNESCO:n statukselle jatkohanketta. 
 
Maaseutuhallinto ja hankkeet TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 170.777 177.670 139.180 

Toimintamenot -275.437 -318.280 -319.030 

Toimintakate -104.660 -140.610 -179.850 

Tilikauden yli- /alijäämä -104.660 -140.610 -179.850 

 

4.4.2 Oikeudenhoito ja turvallisuus 
Oikeudenhoito ja turvallisuus sisältää: yleinen edunvalvonta ja löytöeläinten hoito. 

Yleinen edunvalvonta 

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 

Yleiseen edunvalvontaan määrättyjen henkilöiden taloudellisten asioiden ja omaisuuden hoito 

Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven kuntien alueella. Edunvalvottavien etujen hoito ja huolenpito. 

Toiminnalliset tavoitteet: 

Edunvalvontapalveluiden tuottaminen ostopalveluna siten, että kustannukset katetaan saatavilla 

palkkioilla. Aika: henkilökohtainen tapaaminen 2 – 4 viikon sisällä. 

Tunnusluvut ja mittarit: 

Aika: Uudet edunvalvottavat tavataan 2 – 4 viikon sisällä päätöksestä.  

Määrä: Edunvalvottavien riittävä määrä ↔ toiminnan kattamiseksi. 

Suunnitelmavuodet 2023 - 2024: 

Tuottaa laadukkaita edunvalvontapalveluita asiakkaille. 

 Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Asiakkaiden henkilökohtainen 

tapaaminen 

tapaaminen Uuden asiakkaan tapaaminen 2-4 

viikon sisällä päätöksestä. 

Kustannusten kattaminen toimintakate Kustannukset katetaan saatavilla 

palkkioilla. 
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Oikeudenhoito ja turvallisuus TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 178.000 156.830 160.600 

Toimintamenot -124.388 -140.070 -124.360 

Toimintakate 53.612 16.760 36.240 

Tilikauden yli- /alijäämä 53.612 16.760 36.240 

 

4.4.3 Palo- ja pelastustoimi 
Toiminta 

Lappajärven kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokseen, joka järjestää ja tuottaa 

lainsäädännön sekä sopijakuntien edellyttämät palvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja 

tehtävän edellyttämällä laatutasolla. Pelastustoimen palvelut tuotetaan lähellä kuntalaisia 

sekä vapaaehtoistoimintaa hyödyntäen ja tukien. 

Tavoitteet 

Tavoitteena on, että olemassa olevien voimavarojen käyttöä tehostamalla ja toiminnan 

oikealla suuntaamisella ja painottamisella onnettomuuksien määrää alennetaan ja 

seurausvaikutuksia pienennetään sekä onnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuvia 

kustannuksia vähennetään. 

Suunnitelmavuodet 2023-2024: 

Pelastustoimi tulee siirtymään vuoden 2023 alusta lukien hyvinvointialueeseen. 

Palo- ja pelastustoimi TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintamenot -286.558 -300.715 -301.000 

Toimintakate -286.558 -300.715 -301.000 

Suunnitelman mukaiset poistot -162 -161   

Tilikauden yli- /alijäämä -286.720 -300.876 -301.000 

 

Muut palvelut yhteensä TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 348.777 334.500 299.780 

Toimintamenot -686.383 -759.065 -744.390 

Toimintakate -337.606 -424.565 -444.610 

Suunnitelman mukaiset poistot -162 -161 0 

Tilikauden yli- /alijäämä -337.768 -424.726 -444.610 

 

4.5 TEKNINEN TOIMI 

4.5.1 Yhdyskuntasuunnittelu 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 

Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on teknisen hallinnon sekä kaavoituksen ja 

mittaustoimen järjestäminen. Kaavoituksen tarkoituksena on turvata suunnitelmallinen 

rakentaminen kunnan alueella ja huolehtia riittävästä tonttitarjonnasta.  
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Lappajärven kunnan alueella on asemakaavoja n. 365 ha ja ranta-asemakaavoja 191,6 ha. 

Koko järven ympärillä on voimassa oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Keskustan 

osayleiskaava kattaa alueen Särkiniemestä Tarvolaan.  

Toiminnalliset tavoitteet: 

Henkilöstön osalta tavoitteena on yhdyskuntapäällikön viran täyttäminen. Virka on ollut auki 

syksyllä 2021. 

Tekninen johtaja jää eläkkeelle syksyllä 2022 ja uuden viranhaltijan hakuprosessi 

käynnistetään keväällä. Tavoitteena on, jotta uusi viranhaltija saisi perehtyä tehtävään 

kuukauden verran nykyisen viranhaltijan ollessa vielä paikalla. Tämä käytännössä tarkoittaa 

sitä, että uusi viranhaltija aloittaisi kesäkuun alussa, koska vanha jää heinäkuussa lomalle 

eikä palaa enää työhön loman jälkeen.  

Kaavoituksen tavoitteena vuonna 2022 on viedä hyväksyttäväksi Nykälänniemen matkailua 

palvelevat kehittämishankkeet mahdollistava asemakaavan tarkistus ja laajennus 

Herneslahden länsirannalla sekä Iso-Saapasnevan tuulipuiston osayleiskaavan 

hyväksyminen. 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Toiminnasta tiedottaminen Asiakkaiden antama 

palaute 

Kotisivujen pitäminen ajan tasalla 

(mm. taksat)  

Pöytäkirjat kotisivulle 

Työohjelman toteuttaminen Toteutumisen viive Työohjelmaan merkityt työt 

toteutetaan talousarviovuonna  

Tehokas maankäytön 

suunnittelu ja 

maaomaisuuden hallinta 

Toimintaa ja palveluja 

tukevat asema- ja 

yleiskaavat 

Nykälänniemen ja Iso-

Saapasnevan kaavojen 

hyväksyminen 

Toimiva palvelujen ja 

tarvikkeiden hankinta 

Tarjouskilpailu Kokonaistaloudellisesti 

edullisimmat toimintamuodot ja 

hankinnat 

 

Yhdyskuntasuunnittelu TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 8.820 226.535 31.000 

Toimintakulut -222.162 -254.194 -266.620 

Toimintakate -213.342 -27.659 -235.620 

Suunnitelman mukaiset poistot   -315   

Tilikauden yli- /alijäämä -213.342 -27.974 -235.620 

 

4.5.2 Yhdyskuntapalvelut 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 

Yhdyskuntapalvelujen tavoitteena on liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä 

ulkoilu- ja urheilualueiden hyvin hoidettu ja toimiva infrastruktuuri.  
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Toiminnalliset tavoitteet: 

Liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä ulkoilu- ja urheilualueiden toimivuuden 

ja teknisen kunnon ylläpito. 

Lappajärven kunnalla on hoidettavia puistoja 6 ha, kaavateitä 15 km ja kevyen liikenteen 

väyliä 7 km. Kunnan hoidettavia liikunta-alueita ovat Tarvolan ja Hernesniemen pururadat, 

pesäpallokenttä, kaksi tenniskenttää sekä jääkiekkokaukalot keskustassa, Rantakankaalla ja 

Länsirannalla sekä ulkokuntosali Kivitipun piha-alueella. Kanavapuiston esteetön 

liikuntareitti valmistuu kesällä 2022. Kanavapuistoon rakentuva arboretum ja alue 

kokonaisuudessaan on uusi hoitoa vaativa laaja virkistysalue. 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Liikenneväylien, puistojen ja 

yleisten alueiden sekä ulkoilu- ja 

urheilualueiden toimivuuden ja 

teknisen kunnon ylläpito. 

Seuranta. 

Asiakkaiden antama 

palaute. 

Taataan asukkaille viihtyisä 

ympäristö ja erilaisia 

harrastusmahdollisuuksia. 

Ylläpidon oikea-aikaisuus. 

Kohtuulliset kustannukset. Talousarvio. Taloudellisuus. 

 

Yhdyskuntapalvelut TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 157.525 164.476 162.834 

Toimintakulut -283.112 -478.258 -443.850 

Toimintakate -125.587 -313.782 -281.016 

Suunnitelman mukaiset 

poistot 

-173.172 -182.954 -203.797 

Tilikauden yli- /alijäämä -298.759 -496.736 -484.813 

 

4.5.3 Toimitila- ja vuokrauspalvelut 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 

Tavoitteena on huolehtia tehokkaasti yleishallinnon, sivistystoimen ja teknisen toimen 

rakennusten kunnossapidosta sekä investointi- ja peruskorjaussuunnitelmiin sisältyvien 

kohteiden rakennuttamisesta ja rakentamisesta.  

Kunta omistaa rakennuksia 19070 m², joiden tilavuus on 74515 m³. Ne koostuvat 

yleishallinnon (1), sosiaalihuollon (2), sivistystoimen (5) ja teknisen toimen (12) 

rakennuksista. Uusi liikuntahalli valmistuu elokuussa. Sen pinta-ala on 2154 m2 ja tilavuus 

22800 m3. 

Toiminnalliset tavoitteet: 

Rakennusten toimivuuden ja teknisen kunnon ylläpito hyväksytyn kiinteistöstrategiaan 

sisältyvän korjaus- ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti.  
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Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Rakennusten toimivuuden ja 

teknisen kunnon ylläpito. 

Käyttäjien palaute. 

Käyttöaste 

Tilojen käyttäjillä on turvalliset 

ja tarkoituksenmukaiset tilat 

käytössään. 

Kiinteistöjen arvon 

säilyttäminen.  

Tarkastukset. 

Kulutusseuranta. 

Oikea-aikainen korjaus ja 

vaurioiden ennaltaehkäisy. 

Kohtuulliset kustannukset. Talousarvio. Taloudellisuus. 

Kiinteistöstrategia Strategia Kiinteistöstrategian toteutus 

 

Toimitila- ja vuokrauspalvelut TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 1.963.281 2.170.626 2.118.927 

Toimintakulut -1.874.454 -2.025.228 -1.961.350 

Toimintakate 88.827 145.398 157.577 

Suunnitelman mukaiset 

poistot 

-377.048 -543.090 -483.228 

Tilikauden yli- /alijäämä -288.221 -397.692 -325.651 

 

4.5.4 Vesihuolto 
 

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 

Vesihuollon tehtävänä on talousveden laatuvaatimukset ja –tavoitteet täyttävän veden 

toimittaminen asiakkaille ja asiakkaiden viemäriverkostoon toimittamien jätevesien pois 

johtaminen ja puhdistaminen ympäristöviranomaisen edellyttämällä tavalla. Laitos huolehtii 

myös alueellaan olevan hulevesiverkoston kautta vastaanotettujen sade- ja hulevesien 

johtamisesta vesistöön.  

Vesihuoltolaitoksella on kaksi vedenottamoa ja yksi jätevedenpuhdistamo. 

Vesijohtoverkoston pituus on n. 80 km ja viemäriverkoston n. 90 km. Viemäriverkostossa on 

kaksi jätevesisäiliötä, joiden avulla pystytään säätelemään jäteveden syöttöä puhdistamolle 

tasaisesti ympäri vuorokauden. Putkitettua hulevesiverkostoa on n. 2,5 km. Vesilaitoksella 

on käytössä valvonta-automaatio-ohjelma.  

Tavoitteena on toimintavarma verkosto. Tavoitteena on parantaa liittymisastetta 

rakennettuihin jätevesiverkostoihin. Vain Söyringin alueella lähes kaikki kiinteistöt on liitetty 

viemäriin. 

Viemäriverkostojen toiminta-alueet tulisi saada vahvistettua. 
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Tavoite Mittari Tavoitetaso 

Talousvesi täyttää asetetut 

laatu- ja määrävaatimukset 

Laboratoriotulokset. 

 

Kuluttajien antama 

palaute. 

Häiriöiden määrä 

Käyttöaste  

Ei poikkeamia veden 

laadussa. 

Veden toimitus on ollut 

keskeytyksetöntä. 

<5 kpl /vuosi  

Enintään 75 % antoisuudesta 

Jätevedet käsitellään 

lupaehtojen mukaisesti. 

 

Laitoksen toimintavarmuus 

 

Liittymisaste 

Laboratoriotulokset 

 

 

Häiriöiden määrä 

Puhdistustulokset  täyttävät 

lupaehdot  

 

Toimintahäiriöitä < 10 

kpl/vuosi 

Toiminta-alueella 100 % 

Hulevesiverkoston 

toimivuus 

Jätevesien määrä ei 

lisäänny puhdistamolla 

tulva-aikana. 

Vuotovesien määrä 

Haja-asutusalueiden 

jätevesien toimittaminen 

jätevedenpuhdistamolle 

Vastaanotetun 

sakokaivolietteen määrä 

 

Käytön taloudellisuus Laitoksen tulot kattavat 

menot 

 

 

Vesihuolto TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 439.860 528.400 548.300 

Toimintakulut -345.436 -310.093 -315.880 

Toimintakate 94.424 218.307 232.420 

Suunnitelman mukaiset 

poistot 

-206.734 -200.360 -201.183 

Tilikauden yli- /alijäämä -112.310 17.947 31.237 

 

4.5.5 Jätehuolto 
Lappajärven kunta on osakkaana vuonna 1996 perustetussa Millespakka Oy:ssä, joka hoitaa 

alueensa kuntien jätehuoltoa. Millespakka Oy:n alueeseen kuuluvat Alajärvi, Halsua, 

Kyyjärvi, Lappajärvi, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Soini ja Vimpeli. 

Lappajärven kunta liittyi Pohjanmaan Biokaasu Oy:n osakkaaksi. Vuonna 2019 aloitettiin 

kuivatun puhdistamolietteen kuljetus Pohjanmaan Biokaasu Oy:lle ja kompostoinnista 

luovuttiin. 
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Millespakan tavoitteena on rakentaa vuonna 2022 uusi toimivampi hyötyjäteasema 

Lappajärvelle nykyistä helpommin saavutettavaan paikkaan. Kunnan tehtävänä on osoittaa 

sopiva rakennuspaikka sitä varten 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Suljetun kaatopaikan vesien 

tarkkailu suunnitelman 

mukaisesti. 

Näytteet. Länsi-Suomen 

ympäristökeskuksen vaatimukset 

täyttyvät. 

 

Jätehuolto TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintakulut -1.093 -500 -2.500 

Toimintakate -1.093 -500 -2.500 

Suunnitelman mukaiset poistot -1.955 -1.954 -1.809  

Tilikauden yli- /alijäämä -3.047 -2.454 -4.309 

 

4.5.6 Maa- ja metsätilat 
 

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 

Tavoitteena on huolehtia kunnan maa- ja metsätiloista.  

Toiminnalliset tavoitteet: 

Tehokas maa- ja metsätilojen käytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta. 

Kunta omistaa metsää 645 ha ja peltomaata 23 ha. Kunta on sijoittanut 340 ha metsistään 

yhteismetsään. Kunnalla on metsäsuunnitelma vuosille 2018-2027. 

Metsäsuunnitelman toteutusta ohjaa Metsänhoitoyhdistys Keskipohja. 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Tehokas maa- ja metsätilojen käytön 

suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta. 

Metsänhoitosuunnitelman 

toteuttaminen. 

Metsien tuotto. 

 

Maaomaisuuden arvon 

säilyttäminen. 

 

Maa- ja metsätilat TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 64.766 99.000 99.000 

Toimintakulut -4.325 -25.130 -26.320 

Toimintakate 60.441 73.870 72.680 

Tilikauden yli- /alijäämä 60.441 73.870 72.680 
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4.5.7  Muu liikeluonteinen toiminta 
 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 

Tavoitteen on huolehtia konekeskuksen toiminnasta.  

Toiminnalliset tavoitteet: 

Kaluston tehokas ja toimiva käyttö. Taloudellisuus. Tehokkuuden ja taloudellisuuden 

edellytyksenä on kaluston kunto ja kunnossa pidettävyys. Siihen vaikuttaa oleellisesti ikä ja 

käyttötuntimäärä. Kunnan traktorit ovat yli 20 vuotta vanhoja ja uusimisen tarpeessa.   

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Kaluston tehokas ja toimiva käyttö. Kaluston käyttöaste. Kaluston käyttöaste 80 %. 

 

Taloudellisuus. Toimintakate. 

 

Yleistä kustannuskehitystä 

vastaava tulojen kasvu. 

 

Muu liikeluonteinen toiminta TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 26.067 42.450 42.300 

Toimintakulut -58.139 -85.833 -83.230 

Toimintakate -32.071 -43.383 -40.930 

Suunnitelman mukaiset 

poistot 

-5.560 -5.560 -8.767 

Tilikauden yli- /alijäämä -37.631 -48.943 -49.697 

 4.5.8 Muu toiminta  
 

Matonpesupaikka Timonniemessä. Matonpesupaikka on vapaasti kuntalaisten ja muidenkin 

käytettävissä. Käytöstä ei peritä maksua. Kulut muodostuvat pumppaamon kunnossapidosta 

ja sähköstä ja alueen hoitokuluista. 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Laadukkaat ja asiakkaiden tarpeita 

vastaavat palvelut  

Asiakkaiden 

yhteydenotot. 

Viihtyisä ja matkailua 

tukeva ympäristö. 

Ammattitaitoinen ja osaava 

henkilöstö. 

Kehityskeskustelut Kehityskeskustelu käydään 

tarvittaessa. Kaikilla on 

tehtäväkuvaus 

 

Muut toiminta TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintakulut -817 -3.377 -3.490 

Toimintakate -817 -3.377 -3.490 

Tilikauden yli- /alijäämä -817 -3.377 -3.490 
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4.5.9 Ympäristöpalvelut 
 

Ympäristöpalvelut pitää sisällään seuraavat kustannuspaikat: ympäristölautakunnan hallinto, 

ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta. 

Ympäristönsuojelu toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022: 

Tavoite Mittari Tavoitetaso 

Ympäristösuojeluviranomaisen 
valvonnat ohjelman mukaisesti 

Valvontojen määrä Suunnitellut valvonnat saadaan 
tehtyä 

Kärnänsalmen kunnostus Ruoppauslupa Veneilyn helpottaminen  

Tarhauksen hajuhaittojen 
vähentäminen 

Hajupäivien väheneminen Valitusten loppuminen 

Lokkien haittojen vähentyminen Lokkien väheneminen Lokkien sopiva määrä 
 

Rakennusvalvonta  
 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:  
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnassa monijäseninen toimielin. 
Lappajärven kunnassa rakennusvalvontaviranomaisena on toiminut elokuun 2021 alusta 
alkaen Tekninen valiokunta.  
Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa tulee olla rakennustarkastaja. 
Lappajärven kunnan rakennustarkastaja on toiminut vuodesta 2012 alkaen myös Evijärven 
kunnan rakennustarkastajana 2 päivää viikossa.   
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia 
rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä osaltaan valvoa 
rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.  
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä on siirretty rakennustarkastajalle hallintosäännöllä, 
jota on viimeksi tarkistettu 1.8.2021.   
Rakennusvalvonnassa on ollut käytössä sähköinen lupa-asiointipalvelu sekä sähköinen 
arkistointi vuodesta 2018 alkaen ja nykyisin kaikki lupahakemukset käsitellään 
sähköisesti. Tämä mahdollistaa asiakkaalle lupa-asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta.   
Toiminnalliset tavoitteet:  
Rakennusvalvonnan tavoitteena on sujuva asiakaspalvelu, 
rakennuslupakäsittely, ajantasaisen rakennusrekisterin ylläpito sekä sähköinen arkistointi. 
Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen Lupapiste- asiointipalvelu sekä KuntaNet7 –
rakennusvalvontaohjelma.    
  

Tavoitteet/Rakennusvalvonta  Mittari  Tavoitetaso  

Lupakäsittelyn tehokkuus  Käsittelyaika  Rak.tark.päätös 3 vkoa  
Hankkeen etenemisen seuranta 
reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi  

Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö  Asiakaspalautteet  Asiakastyytyväisyys  

Hankkeiden kommentointi ja 
ohjeistaminen nykyistä 
varhaisemmassa vaiheessa  
  

Lupapiste 
mahdollistaa  
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Myönnetyt luvat  2017  2018  2019  2020  2021  
Asuinrakennukset  5  3  2  2  4  
Lomarakennukset  2  8  5  4  8  
Lomarak.muutos pysyväksi 
asunnoksi  

2  0  10  2  4  

Muut  54  78  45  64  80  
Luvat yhteensä  63  89  62  72  96  
  
 
 

Ympäristöpalvelut TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 63.974 70.815 69.500 

Toimintakulut -179.784 -197.046 -189.820 

Toimintakate -115.810 -126.231 -120.320 

Suunnitelman mukaiset 

poistot 

-243 -315 -2.914  

Tilikauden yli- /alijäämä -116.053 -126.546 -123.234 

 

Tekninen toimi yhteensä TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 2.724.294 3.302.302 3.071.861 

Toimintakulut -2.969.321 -3.379.659 -3.293.060 

Toimintakate -245.028 -77.357 -221.199 

Suunnitelman mukaiset 

poistot 

-764.712 -934.548 -901.698 

Tilikauden yli- /alijäämä -1.009.740 -1.011.905 -1.122.897 

 

4.6 ELINVOIMAPALVELUT 

4.6.1 Kehitysvaliokunta 

 
Kehitysvaliokunnan tehtävänä on:  

1. elinvoiman kehittäminen  

2. yhteistyö yrittäjien ja järjestöjen kanssa  

3. osallistava budjetointi  

4. hyvinvointikertomuksen laatiminen ja siitä raportointi  

5. markkinointi  

6. viestintä  

7. kunnan verkkosivut  

8. kuntastrategian valmistelu  

9. elinvoimapoliittisen ohjelman valmistelu  

10. toimialansa hankkeiden ja projektien hallinnointi ja johtaminen. 
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Esittelijänä toimii kunnanjohtaja tai tämän sijainen. Läsnäolo- ja puheoikeus on muiden 

valiokuntien  

esittelijöillä. 

Kunnan elinvoimapalvelut ylläpitävät kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistoimintaa. 

Tavoitteena on edistää olemassa olevaa elinkeinotoimintaa sekä panostaa resursseja uusien 

yritysten ja yrittäjien saamiseksi kuntaan. Elinkeinotoimi koordinoi toimialaa kehittäviä 

hankkeita, vuokraa yritystiloja, markkinoi omistamiaan tiloja ja tontteja, tiedottaa 

yksityisistä vapaista tiloista, avustaa työvoiman saannissa, järjestää yrittäjätapaamisia, 

osallistuu messuille, markkinoi kuntaa sekä toimii henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa 

asukkaiden ja yritysten elinvoiman parantamiseksi valmentamalla ja palvelemalla.  

Kunnanhallitus on 09.12.2019 hyväksynyt sopimuksen Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n 

kanssa.  Yrityspalveluneuvoja aloitti tehtävässään 4.5.2020. 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 

Koko elämän kokoinen 

asuinkunta. 

Toimivat peruspalvelut 

ja matkailua tukeva 

ympäristö 

Eturivin asuin- ja 

matkailukunta  

Yrittäjyyteen ja työhön 

kannustava kunta. 

Yritysten ja palveluiden 

määrä sekä 

työttömyysluvut. 

Lappajärvi on kuntana 

houkutteleva niin yrittäjille 

kuin asukkaillekin. 

Vetovoimainen matkailukunta. Matkailutarjonta 

lisääntyy, matkailijoiden 

määrä, viipymä ja 

palautteet. 

Matkailijoiden määrä 

lisääntyy ja viipymät 

pitenevät. Kraatteri-brändi 

tunnetaan yli 

valtakuntarajojen. 

Idearikkaasti resursseja käyttävä. Kesä- ja vapaa-

ajanasukkaat osa 

elämänkokoista kuntaa. 

Kesä- ja vapaa-

ajanasukkaiden 

tyytyväisyys lisääntyy. 

 

Kehitysvaliokunta TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot   7.615   

Toimintakulut -9.024 -7.300 -6.640 

Toimintakate -9.024 315 -6.640 

Suunnitelman mukaiset poistot   -315   

Tilikauden yli- /alijäämä -9.024   -6.640 

 

Elinkeinoelämän edistäminen TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintakulut -195.433 -246.757 -259.180 

Toimintakate -195.433 -246.757 -259.180 

Suunnitelman mukaiset poistot -13.781 -16.390 -6.972 

Tilikauden yli- /alijäämä -209.215 -263.147 -266.152 
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Vapaa-aikatoimi on siirretty sivistystoimen hallinnonalaan. 

Vapaa-aikatoimi TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 2.082 12.500   

Toimintakulut -318.893 -392.002  

Toimintakate -316.812 -379.502  

Suunnitelman mukaiset poistot -6.062 -6.061  

Tilikauden yli- /alijäämä -322.873 -385.563  

 

Elinvoimapalvelut TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 2.082 20.115   

Toimintakulut -523.350 -646.059 -265.820 

Toimintakate -521.269 -625.944 -265.820 

Suunnitelman mukaiset poistot -19.843 -22.766 -6.972 

Tilikauden yli- /alijäämä -541.112 -648.710 -272.792 

 

LAPPAJÄRVEN KUNTA 

TULOSLASKELMA TP 2020 TA + MU 2021 TA 2022 

Toimintatuotot 3.314.784 3.904.102 3.550.046 

Toimintakulut -23.865.906 -24.639.170 -24.817.966 

Toimintakate -20.551.122 -20.735.068 -21.267.920 

Verotulot 9.475.920 9.933.000 10.327.000 

Valtionosuudet 12.232.008 11.649.700 12.447.000 

Rahoitustuotot ja –kulut -2.462 -39.630 -45.900 

Vuosikate 1.154.344 808.002 1.460.180 

Poistot ja arvonalentumiset -920.848 -1.099.051 -1.040.730 

Tilikauden tulos 233.496 -291.049 419.450 

Varausten ja rah.muutokset 26.787   

Tilikauden yli-/alijäämä 260.283 -291.049 419.450 
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5 TULOSLASKELMA 
 

5.1. Käyttötalousosa 
Liitteenä 

5.2 Tuloslaskelma 
Liitteenä 

 

6 INVESTOINNIT 
Lappajärven kunta             

INVESTOINNIT 2022 2022 2022 2022 2023 2024 

  Jr Kj Kh Kv     

1. YLEISHALLINTO             

ATK-ohjelmat ,sähköinen allekirjoitus -15000 -15000 -15000 -15000     

Dynasty -33000 -33000 -33000 -33000     

YHTEENSÄ -48000 -48000 -48000 -48000     

              

3. SIVISTYSTOIMI             

Perusopetus             

Koululiikunnan varustaminen -20000 -20000 -20000 -20000     

Auditorion tekniikan uusiminen -15000 -15000 -15000 -15000     

Kirjasto             

Ryhmätyöskentelytila -15000 -15000 -15000 -15000     

              

Pesäpallokenttä ja yleisurheilukenttä             

Seiväshyppypatja ja maalit -17000 -17000 -17000 -17000     

              

Liikuntahalli             

Siivouskoneet ja välineet -28000 -28000 -28000 -28000     

Rakentaminen -1500000 -1500000 
-

1500000 -1500000     

Avustus 525000 525000 525000 525000     

YHTEENSÄ -1070000 -1070000 
-

1070000 -1070000 0   

              

5. MUUT PALVELUT             

MATKAILU/KEHITTÄMISHANKKEET             

Tuulimyllyn korjaus -10000 -10000 -10000 -10000     

Koirapuisto -35000 -35000 -35000 -35000     

Nykälänniemen yleissuunnittelu -10000 -10000 -10000 -10000     

Halkosaaren observatorio -100000 -100000 -100000 -100000     

Geokohteiden kunnostus -10000 -10000 -10000 -10000     

Matkailun kehittäm. varausjärjestelmä -10000 -10000 -10000 -10000     
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Matkaparkki -100000 -100000 -100000 -100000     

YHTEENSÄ -275000 -275000 -275000 -275000     

              

              

6. TEKNINEN TOIMI             

6a Liikenneväylät             

Isosuontien jatke ja Notkonkuja 
päällystys -15000 -15000 -15000 -15000     

Pentinniementien rakentaminen 90000 90000 90000 90000 -90000 -90000 

Käpykankaantie -90000 -90000 -90000 -90000     

YHTEENSÄ -105000 -105000 -105000 -105000 -90000 -90000 

              

6b Puistot ja yleiset alueet             

Välijoen esteetön kulkureitti -50000 -50000 -50000 -50000     

Avustus 30000 30000 30000 30000     

Keskustan yleisilmeen parantaminen -30000 -30000 -30000 -30000     

Kyrönsaaren sillan suunnittelu -100000 -100000 -100000 -100000     

ja rakentaminen         -1000000   

Kyrönsaaren suunnittelu ja 
rakentaminen -20000 -20000 -20000 -20000 -200000 0 

avustus             

Veannettaren laiturin pident 5 m -10000 -10000 0 0     

Kärnänsalmen kunnostus -165000 -165000 -165000 -165000     

avustus          0 0 

Rantojen kunnostushanke -15000 -15000 -15000 -15000     

Avustus 7500 7500 7500 7500     

              

Tarhahanke -8000 -8000 -8000 -8000 -8000 -8000 

Nykälä (aallonmurtaja, vierasvenelaituri 
+ infratyöt) -150000 -150000 -150000 -150000     

Saunamaailman aallonmurtaja     -100000 -100000     

Liikennepuisto -65000 -65000 -65000 -65000     

Avustus 43000 43000 43000 43000     

              

YHTEENSÄ -532500 -532500 -622500 -622500 -1298000 -98000 

              

6c Toimitila- ja vuokrauspalvelut             

Julkisivumaalaukset, hallit -10000 -10000 -10000 -10000     

Julkisivumaalaukset, päiväkoti -10000 -10000 -10000 -10000     

Rakennusautomaatio, päiväkoti -8000 -8000 -8000 -8000     

Halkosaaren tanssilava         -400000 -400000 

              

YHTEENSÄ -28000 -28000 -28000 -28000 -400000 -400000 
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Vesihuolto             

Varaus vesi- ja viemärijohtojen rak. -50000 -50000 -50000 -50000     

Viemärien saneeraus -40000 -40000 -40000 -40000     

Talojohdot, varaus -20000 -20000 -20000 -20000     

Jätevedenpud, ilmastuskompressori -25000 -25000 -25000 -25000     

              

YHTEENSÄ -135000 -135000 -135000 -135000     

              

MAA- JA METSÄTILAT              

Maa-alueiden myynti 50000 50000 50000 50000     

sis metsämaat             

Maa-alueiden osto -300000 -300000 -300000 -300000     

YHTEENSÄ -250000 -250000 -250000 -250000     

              

KALUSTO             

Traktori -80000 -80000 -80000 -80000     

 vaihtoarvo 20000 20000 20000 20000     

Pientraktori urheilukentälle         -40000   

YHTEENSÄ -60000 -60000 -60000 -60000 -40000   

              

YHTEENSÄ -2503500 -2503500 
-

2593500 -2593500 -1738000 -498000 
 

 

7 RAHOITUSLASKELMA 
Liitteenä 
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8 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 
 

Vuonna 2021 Lappajärven kunnan palveluksessa on ns. vakituisessa palvelussuhteessa 36 

virkasuhteista, 37 työsuhteista ja 9 tuntipalkkaista palkansaajaa. Määräaikaisia on 5 henkilöä. 

Henkilöstön määrä tulee pysymään lähes samana myös vuonna 2022, sen sijaan vuonna 2023 

vähennystä olisi muutama henkilötyövuosi. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n 1 momentin kohdan 6 mukaan virkasuhde päättyy 

ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana viranhaltija 

täyttää eroamisiän, jollei viranhaltijan kanssa sovita virkasuhteen määräaikaisesta jatkamisesta. 

Työsopimuslain 6 luvun 1 a §:n mukaan työntekijän työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja 

irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää eroamisiän, 

jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen jatkamisesta. Eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä 

ennen syntyneillä 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen 

syntyneillä 70 vuotta.   

Nämä säännökset tarkoittavat sitä, ettei työnantaja voi tehdä tarkkoja eläke-ennusteita 

syntymävuoden perusteella.  Tilinpäätöksessä 2020 todetaan, että ns. vakituisia henkilöitä ikävälillä 

55 -59 vuotta on ollut yhteensä 31 henkilöä, 60 – 64 vuotta on ollut 9 henkilöä ja 65-69 vuotiaita 1 

henkilö. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 52,4 vuotta ja alle 30-vuotiaita oli 1. 

Henkilöstöpolitiikassa on jo useamman vuoden ajan noudatettu periaatetta, että luonnollinen 

poistuma hyödynnetään silloin, kun se on toimintojen järjestämisen kannalta mahdollista. Hiljaisen 

tiedon siirtymisestä tulee pitää huolta. Tästä syystä rekrytointi on aloitettava riittävän ajoissa, jotta 

pystytään turvaamaan vastuullinen perehdyttäminen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää henkilöstön 

jaksamiseen.  

Virat ja toimet ovat Lappajärven kunnan virkoja ja toimia, eivät jonkin tietyn yksikön. Uudet 

työtehtävät perustetaan viroiksi, jos niihin sisältyy kuntalain mukaisia viranomaistehtäviä tai 

erityislaki edellyttää virkasuhdetta. Muihin tehtäviin henkilöstö palkataan työsuhteeseen. 

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde on ensisijainen palvelussuhteen muoto. Määräaikaisia 

palvelussuhteita käytetään silloin, kun on lain edellyttämä peruste. Sijaisia palkataan vain 

tarvittaessa lähinnä turvaamaan toiminnan sujuminen ja palvelujen saatavuus. 

Henkilöstön kanssa käydään tarvittaessa kehityskeskustelut ja niissä kartoitetaan mm. osaamista ja 

halukkuutta lisäkoulutukseen tai kurssitukseen. Kunnanhallitus on 21.9.2009 § 275 b tehnyt 

päätöksen, jonka mukaan henkilökunnalle voidaan myöntää palkallista virkavapaata tai työlomaa 

enintään viisi päivää vuodessa itse maksettuun, omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen. Muina 

tapoina kehittää henkilöstön ammattitaitoa ovat mm. ammattikirjallisuuden ja –lehtien lukeminen, 

itseopiskeluohjelmat ja tiedon haku internetistä. Kunta voi myös itse järjestää koulutusta. 

Henkilöstön omaehtoista, kunnan kannalta tarkoituksenmukaista, pätevyyden lisäämistä voidaan 

tukea koulutuksellisin keinoin; esim. opintovapaa, oppisopimus, työharjoittelu.  
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OSASTO 

Nimike 

 

Vakanssien  

lukumäärä 

31.12.2020 

Virka (V) 

Työsuhde 

(T) 

Tuntip. 

(TU) 

Määräaik 

(MA) 

Työll (TY) 

Muutos 

 

TA  

2021 

TA  

 

TA TA  

2022 

 

 

TS 

2023 

 

 

TS 

2024 

YLEISHALLINTO 

Luottamushenkilöhallinto 

Kunnanjohtaja 

 

 

0,8 

 

 

V 

 

 

-0,15 

   

Yleiset toimistopalvelut       

Hallintojohtaja 1,0 V     

Toimistosihteeri 1,0 V     

Projektihenkilöstö 1,0 T/Ma     

Yhteensä 2,8 

1 

V 

T/Ma 

-0,15    

SIVISTYSTOIMI 

Sivistystoimen hallinto 

      

Sivistysjohtaja 0,5 V     

Toimistosihteeri 0,5 T      

Perusopetus       

Yhteiskoulu       

Peruskoulun rehtori 1 V     

Koulusihteeri 0,5 T     

Lehtori 4 V     

Lehtori, osa-aikainen 1 V -1 

ostopalveluna 

42 % 

   

Tuntiopettaja 

aineenopettaja 

3,5 

 

TU 
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 31.12.2020  TA 2021 2022 2023 2024 

Opinto-ohjaaja 0,5 V     

Luokanopettaja 8 V -1    

Esikoulunopettaja 1 

1 

TU 

TU/Ma 

   

-1 

 

Emäntä 1 T   

Keittäjä 2 T     

Ruokapalvelutyöntekijä 1 T     

Ruoanjakaja 1 T     

Peruskoulun yhteiset 

virat 

      

Erityisluokanopettaja 1 V     

Erityisopettaja 2 V     

JOPO-opettaja 1 TU/Ma jatkuu  -1  

Koulunkäynninohjaaja 8 

3 

T 

T/Ma 

 

-2 

   

Koulukuraattori 1 T   -1  

Koulupsykologi (0,2) 

ostopalveluna 

     

Psyykkari  T/Ma  1   

Länsirannan koulu       

Ap.johtaja, 

luokanopettaja 

1 V     

Luokanopettaja 1 V     

Rantakankaan koulu       

Ap.johtaja, 

luokanopettaja 

1 V     

Luokanopettaja 1 V     

Keittäjä-siivooja 0,8 T     

Valmistava opetus       

Opettaja 0 V/Ma 0,5 0,5   
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 31.12.2020  TA 2021 2022 2023 2024 

Lukio       

Lukion rehtori 0,5 V     

Koulusihteeri 0,5 T     

Lehtori 6 V     

Tuntiopettaja 0,5+0,5 T      

Opinto-ohjaaja 0,5 V     

KIRJASTO       

Kirjaston johtaja 0 V 0 0,6   

Kirjastovirkailija 1 T 1,6 -0,6   

Kirjastoautonkuljettaja 0 T     

VAPAA-AIKATOIMI       

Vapaa-aikasihteeri 1 T     

VARHAISKASVATUS       

Keittäjä, Ullanlinnan pk 1 T     

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 

 

 

 

 

 

Kaikki yhteensä 

29 

20,3 

4,5 

0 

3 

2 

58,8 

V 

T 

TU 

V/Ma 

T/Ma 

TU/Ma 

-1,9 

 

 

 

+1,5 -3 - 

MUUT PALVELUT       

Oikeudenhoito ja 

turvallisuus 

      

Edunvalvoja 1 T     

Edunvalvontasihteeri 1 T     

Suunnittelija 1 T/Ma     

Geologi 1 T/Ma -1    

MUUT PALVELUT YHT. 2,0 

2 

T 

T/Ma 

-1 - - - 
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 31.12.2020  TA 2021 2022 2023 2024 

TEKNINEN TOIMI       

Yhdyskuntasuunnittelu       

Toimistosihteeri 1 V     

Tekninen johtaja 1 V     

Rakennusmestari 0 V     

Siivoustyönohjaaja 0,42 T +0.09    

Yhdyskuntapäällikkö   +1    

Yhdyskuntapalvelut       

Kirvesmies 1 TU     

Liikunta-alueiden hoitaja 1 T     

Toimitila- ja 

vuokrauspalv 

      

Kirvesmies 2,5 TU      

Laitosmies-talonmies 3 T +0,6 -1,6   

Siivooja 6,36 T +0,55    

Vesihuolto       

Kirvesmies 1 TU     

Muu liikel.toiminta       

Traktorinkuljettaja 0,5 T     

Traktorinkuljettaja 1 T     

Rakennusvalvonta       

Rakennusvalvontasihteeri 1 V     

Rakennustarkastaja 
myydään palveluna 

Evijärvelle 0,4 

1 V     

Ympäristöhuolto       

Ympäristösihteeri 
myydään palveluna 

Evijärvelle 0,6 

1 V     

Tekninen toimi 

 

 

Kaikki yhteensä 

5 

12,28 

4,5 

21,78 

V 

T 

TU 

2,24 -1,6 - - 
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Elinvoimapalvelut       

Kunnanjohtaja 0,2 V +0,15    

Vapaa-aikasihteeri 1 V -1    

Kirjastonjohtaja 0,2 V -0,2    

Yhteensä 1,4 V -1,05 

 

   

OSASTOT YHTEENSÄ 38,2 

34,58 

9 

0 

6 

2 

V 

T 

TU 

V/Ma 

T/Ma 

TU/Ma 

-1,86    

Kaikki yhteensä 89,78  87,92 -0,1 -3 - 

 

9 TALOUSSUUNNITELMA 
 

LAPPAJÄRVEN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 
 

  
      

    2 022 2 023 2 024 

  YLEISHALLINTO       

          

00001100 Luottamushenkilöhallinto       

  Menot -250 070 -250 -250 

  Tulot 4 780 5 8 

  Poistot -4 700 -13 -13 

  Netto -249 990 -258 -255 

          

00001200 Yleiset toimistopalvelut       

  Menot -382 100 -383 -383 

  Tulot 21 300 22 22 

  Poistot -19 623 -19 -19 

  Netto -380 423 -380 -380 

          

00001300 Muu yleishallinto       

  Menot -135 600 -135 -135 

  Tulot 0 0 0 

  Netto -135 600 -135 -135 

          

00001400 Työllistäminen       
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  Menot -69 900 -57 -57 

  Tulot 46 910 34 34 

  Netto -22 990 -23 -23 

          

00001000 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ       

  Menot -837 670 -825 -825 

  Tulot 72 990 61 64 

  Poistot -24 323 -32 -32 

  Netto -789 003 -796 -793 

          

  TERVEYSTOIMI       

          

          

00002000 
TERVEYS- JA SOSIAALITOIMI 
YHTEENSÄ       

  Menot -13 591 045 100 100 

  Tulot 0 0 0 

  Poistot -5 163     

  Netto -13 596 208 100 100 

          

00003000 SOSIAALITOIMI        

  Poistot -10 327 -10 0 

  Netto -10 327 -10 0 

          

  SIVISTYSTOIMI       

          

00004100 Sivistystoimen hallinto       

  Menot -109 830 -109 -109 

  Tulot 0 0 0 

  Poistot 0 0   

  Netto -109 830 -109 -109 

          

00004200 Perusopetus       

  Menot -2 575 763 -2 580 -2 580 

  Tulot 41 580 41 41 

  Poistot -30 799 -35 -35 

  Netto -2 564 982 -2 574 -2 574 

          

00004300 Peruskoulujen yhteinen toiminta       

  Menot -663 320 -663 -633 

  Tulot 23 000 15 15 

  Netto -640 320 -648 -618 

          

00004400 Lukiokoulutus       

  Menot -758 148 -545 -545 
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  Tulot 32 235 32 32 

  Poistot -55 492 -55 -55 

  Netto -781 405 -568 -568 

          

00004500 Ammatillinen koulutus       

  Menot -74 500 -74 -74 

  Tulot 0     

  Netto -74 500 -74 -74 

          

00004600 Kirjasto       

  Menot -184 025 -184 -184 

  Tulot 1 600 1 1 

  Poistot 0 0 0 

  Netto -182 425 -183 -183 

          

00004700 Vapaa-aikatoimi       

  Menot -385 764 -383 -383 

  Tulot 7 000 7 7 

  Poistot -5 956 -6 -6 

  Netto -384 720 -382 -382 

          

4800 Varhaiskasvatus       

  Menot -1 334 631 -1 335 -1 335 

  Tulot 0 0 0 

  Poistot 0 0 0 

  Netto -1 334 631 -1 335 -1 335 

          

00004000 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ       

  Menot -6 085 981 -5 873 -5 843 

  Tulot 105 415 96 96 

  Poistot -92 247 -96 -96 

  Netto -6 072 813 -5 873 -5 843 

          

  MUUT PALVELUT       

          

00005100 Maaseutuhallinto ja hankkeet       

  Menot -319 030 -252 -252 

  Tulot 139 180 93 93 

  Poistot 0 0 0 

  Netto -179 850 -159 -159 

          

00005200 Oikeudenhoito ja turvallisuus       

  Menot -124 360 -122 -122 

  Tulot 160 600 100 100 

  Netto 36 240 -22 -22 



66 
 

          

00005300 Palo- ja pelastustoimi       

  Menot -301 000 -10 -10 

  Tulot       

  Poistot 0 0 0 

  Netto -301 000 -10 -10 

          

00005000 MUUT PALVELUT YHTEENSÄ       

  Menot -744 390 -384 -384 

  Tulot 299 780 193 193 

  Poistot 0 0 0 

  Netto -444 610 -191 -191 

          

  TEKNINEN TOIMI       

          

00006100 Yhdyskuntasuunnittelu       

  Menot -266 620 -267 -267 

  Tulot 31 000 30 30 

  Poistot 0     

  Netto -235 620 -237 -237 

          

00006200 Yhdyskuntapalvelut       

  Menot -443 850 -444 -444 

  Tulot 162 834 162 162 

  Poistot -203 797 -203 -203 

  Netto -484 813 -485 -485 

          

00006300 Toimitila-ja vuokrauspalvelut       

  Menot -1 961 350 -2 000 -2 000 

  Tulot 2 118 927 2 120 2 120 

  Poistot -483 228 -543 -543 

  Netto -325 651 -423 -423 

          

00006400 Vesihuolto       

  Menot -315 880 -315 -315 

  Tulot 548 300 432 432 

  Poistot -201 183 -201 -201 

  Netto 31 237 -84 -84 

          

00006600 Jätehuolto       

  Menot -2 500 -2 -2 

  Tulot 0 0 0 

  Poistot -1 809 -2 -2 

  Netto -4 309 -4 -4 
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00006700 Maa- ja metsätilat       

  Menot -26 320 -25 -25 

  Tulot 99 000 99 99 

  Poistot 0 0 0 

  Netto 72 680 74 74 

          

00006800 Muu liikeluonteinen toiminta       

  Menot -83 230 -83 -83 

  Tulot 42 300 5 5 

  Poistot -8 767 -8 -8 

  Netto -49 697 -86 -86 

          

00006900 Muu toiminta       

  Menot -3 490 -3 -3 

  Tulot       

  Poistot 0     

  Netto -3 490 -3 -3 

          

00006950 Ympäristöpalvelut       

  Menot -189 820 -189 -189 

  Tulot 69 500 69 69 

  Poistot -2 914 -3 -3 

  Netto -123 234 -123 -123 

           

00006000 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ       

  Menot -3 293 060 -3 328 -3 328 

  Tulot 3 071 861 2 917 2 917 

  Poistot -901 698 -960 -960 

  Netto -1 122 897 -1 371 -1 371 

          

00007000 ELINVOIMAPALVELUT       

00007100 Elinvoimalautakunta       

  Menot -6 640 -7 -7 

  Tulot 0 0 0 

  Poistot 0     

  Netto -6 640 -7 -7 

          

00007150 Elinkeinoelämän edistäminen       

  Menot -259 180 -255 -255 

  Tulot       

  Poistot -6 972 -7 -7 

  Netto -266 152 -262 -262 

          

00007000 ELINVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ       

  Menot -265 820 -262 -262 
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  Tulot 0 0 0 

  Poistot -6 972 -7 -7 

  Netto -272 792 -269 -269 

          

00008100 Toiminnan rahoitus       

  Verotulot 10 327 000 9 979 10 068 

  Valtionosuudet 12 447 000 11 800 11 900 

  Netto 22 774 000 21 779 21 968 

          

00008200 Korot       

  Rahoitustuotot  ja- kulut -48 150 -52 -55 

  Netto -48 150 -52 -55 

          

00008300 Muu rahoitus       

  Rahoitustuotot ja -kulut       

  Netto 0 0 0 

          

00008000 RAHOITUS YHTEENSÄ       

  Verotulot 10 327 000 5 853 5 758 

  Valtionosuudet 12 447 000 3 814 3 797 

  Rahoitustuotot ja -kulut -45 900 -52 -55 

  Netto 22 728 100 9 615 9 500 

LAPPAJÄRVEN KUNTA 
YHTEENSÄ         

          

  Toimintamenot -24 817 966 -10 572 -10 542 

  Toimintatulot 3 550 046 3 267 3 270 

  Toimintakate -21 267 920 -7 305 -7 272 

  Rahoitus netto 22 728 100 9 615 9 500 

  Vuosikate 1 460 180 2 310 2 228 

  Poistot -1 040 730 -1 105 -1 095 

  Tilikauden tulos 419 450 1 205 1 133 

 

  



69 
 

10 VESIHUOLTOLAITOS 
 

          

Ulkoinen/sis         

LAPPAJÄRVEN KUNTA BUDJETTI 2022         

          

VESIHUOLTOLAITOS 
(VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS)  
TASEYKSIKKÖ         

TULOSLASKELMA 
LTK ESITYS 
2022   

LTK ESITYS     
2021   

Liikevaihto   548 300,00   528 400,00 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden          

varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)         

Valmistus omaan käyttöön         

Liiketoiminnan muut tuotot         

Tuet ja avustukset kunnalta         

Materiaalit ja palvelut         

  Aineet ja tarvikkeet ja tavarat         

    Ostot tilikauden aikana -125700,00   -113 500,00   

    Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)         

  Palvelujen ostot -170000,00 -295 700,00 -173 813,00 -287 313,00 

Henkilöstökulut         

  Palkat ja palvelut -12300,00   -14 150,00   

  Henkilösivukulut         

    Eläkekulut -7580,00   -8 100,00   

    Muut henkilösivukulut -300,00 -20 180,00 -530,00 -22 780,00 

Poistot ja arvonalentumiset         

  Suunnitelman mukaiset poistot -201183,00   -200 360,00   

  Arvonalentumiset   -201 183,00   -200 360,00 

Liiketoiminnan muut kulut         

Liikeylijäämä (-alijäämä)   31 237,00   17 947,00 

Rahoitustuotot ja - kulut         

  Korkotuotot         

  Muut rahoitustuotot         

  Kunnalle maksetut korkokulut         

  Muille maksetut korkokulut         

  Korvaus peruspääomasta -22042,89   -22 042,89   

  Muut rahoituskulut   -22 042,89   -22 042,89 

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä   9 194,11   -4 095,89 

Satunnaiset tuotot ja -kulut         

  Satunnaiset tuotot          

  Satunnaiset kulut         

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia   9 194,11   -4 095,89 
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Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)         

          

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai 
vähennys (+)         

Tuloverot         

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)   9 194,11   -4 095,89 

          

          

          

VESIHUOLTOLAITOS 
(VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS)  
TASEYKSIKKÖ         

RAHOITUSLASKELMA 
LTK ESITYS 
2022   

LTK ESITYS 
2021   

          

Toiminnan rahavirta         

  Liikeylijäämä (-alijäämä) 31237,00   17 947,00   

  Poistot ja arvonalentumiset 201183,00   200 360,00   

  Rahoitustuotot ja - kulut -22042,89   -22 042,89   

  Satunnaiset erät         

  Tuloverot         

  Tulorahoituksen korjauserät   210 377,11   196 264,11 

          

Investointien rahavirta         

  Investointimenot -135000,00   -130 000,00   

  Rahoitusosuudet investointimenoihin         

  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutustulot   -135 000,00   -130 000,00 

Toiminnan ja investointien rahavirta   75 377,11   66 264,11 

          

Rahoituksen rahavirta         

Antolainauksen muutokset         

  Antolainasaamisten lisäys kunnalle         

  Antolainasaamisten lisäys muilta         

  Antolainasaamisten vähennys kunnalta         

  Antolainasaamisten vähennys muilta         

Lainakannan muutokset         

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta         

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta         

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta         

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta         

  Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta         

  Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta         

Oman pääoman muutokset         

Muut maksuvalmiuden muutokset         

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien         
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muutokset 

  Vaihto-omaisuuden muutos         

  Saamisten muutos kunnalta -75377,11   -66 264,11   

  Saamisten muutos muilta         

Saamisten muutos          

  Korottomien velkojen muutos kunnalta         

  Korottomien velkojen muutos muilta   -75 377,11   -66 264,11 

Rahoituksen rahavirta   -75 377,11   -66 264,11 

          

Rahavarojen muutos         

          

Rahavarojen muuutos         

Rahavarat 31.12         

Rahavarat 1.1         
 


