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1 Toimintakertomus
1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa
1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2020
Vuoden 2019 tilinpäätöksen alijäämäisyys, saatiin käännettyä kaudella 2020 positiiviseksi. Lappajärven kunnan
2020 tilinpäätöksen toteutuma oli +260.282,67€ ylijäämäinen, joten syvimmät skenaariot alijäämäisyydestä eivät
toteutuneet. Olosuhteisiin nähden voimme olla lopputulemaan varovaisen tyytyväisiä, mutta mitään syytä juhlaan
ei kuitenkaan ole.
Kuntatalous sakkaa historiansa syvimmissä vesissä ja Lappajärven kaltaisissa pienissä muuttotappiokunnissa tämä
talouden ja epävarmuuden aika (Covid19) pandemian keskellä korostuu erittäin voimakkaasti. Avun tarvetta ja
tukea tarvitsevat niin ihmiset, yhteisöt kuin yritykset, mutta pienen kunnan resurssit ovat kuitenkin rajalliset. Meidän tulee kuntana huolehtia monista velvollisuuksistamme, jotka ovat jatkuvasti kasvaneet ja tulevat kasvamaan
jatkossakin. Ilman valtion tukea ja merkittävää mukaantuloa emme yksinkertaisesti enää selviäisi jatkuvasti kasvavista menoista. Tämä yhteiskuntamme syöksykierre ja taloudelliset haasteet heijastuvat kaikessa päivittäisessä
tekemisessämme, mutta eritoten niiden kerrannaisvaikutukset heijastuvat viiveellä laskuna ja velkana, jonka loppusummaa meistä ei vielä tiedä kukaan. Konkurssit, työttömyys, syrjäytyneisyys, hoidon ja hoivan rakenteelliset
haasteet (Covid19) pandemian keskellä, ihmisten usko tulevaan, koulutuksen tuomat uudet haasteet, oppimisympäristö ja kaikenlaiset yksinäisyyden ja sosiaalisten kontaktien rajaamisten vaikutukset, niin nuoriin, työssäkäyviin
kuin ikäihmisiin, ovat velkaa, jonka maksulappua me emme yksinkertaisesti tiedä, mutta me tiedämme, että se
tulee viiveellä ja se on iso. Tämä iso kokonaisuus jota SOTE:ksikin kutsutaan (Lappajärven kunnan osalta yli 13milj.
€) osuudellaan kuormittaa Lappajärveä ja koko Suomea ennennäkemättömän vaikeasti ennustettavalla kaavalla,
johon meidän pitäisi kuitenkin pystyä varautumaan.
Lappajärven kunta kaiken haasteiden ja vaikeasti ennustettavuuden keskellä on kuitenkin valinnut elinvoimaistamisen linjan. Me olemme ymmärtäneet markkinatalouden lainalaisuudet monenlaisena mahdollisuutena uuteen
nousuun ja kasvuun. Tästä puhuu jo Lappajärven kunnan investointipainotteinen budjetti, (tp 2020 nettoinvestoinnit olivat 5,6 milj. euroa), jossa aluettamme kehitetään ennennäkemättömän määrätietoisesti uusien investointien tavoittamiseksi. Lappajärven kunta ei voi toimia yrittäjänä, mutta Lappajärven kunta voi ja pitää voida
toimia isona elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden mahdollistajana, jolla luomme alueellemme uusia mahdollisuuksia,
työtä, kuntalaisia, pitoa ja vetovoimaa, sekä sitä kautta verotuloja, jolla kuntamme elinvoimaisuus ja palvelut saadaan taattua nyt ja tulevaisuudessa.
Avainasemassa on ja tulee myös olla seutukuntamme vahva yhteistyö, jonka rakenteet ovat nyt vahvemmat kuin
milloinkaan. Voinen hyvillä mielin todeta, että Lappajärvellä on mahdollisuuksia, Lappajärvellä on halua ja Lappajärvellä on voimaa ja periksiantamattomuutta kääntää nyt uusi mahdollisuuksien aikakausi voitoksemme hitaan
näivettymisen sijaan.

Yhdessä, yhteistyössä ja periksiantamattomuudessa,

Sami Alasara
Kunnanjohtaja

5

1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Kuntalain 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Enintään 5000 asukkaan kunnassa vähimmäismäärä on 13. Lappajärven kunnanvaltuusto päätti 14.12.2020 § 72, että vuonna 2021 valittavan valtuuston jäsenmäärä on 19. Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto päätti, että kunnan hallinnossa siirrytään ns. hiljaiseen valiokuntamalliin.
Hallintosäännön mukaan kunnassa on kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan lisäksi
sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja elinvoimalautakunta. Lisäksi on henkilöstöjaosto
ja tiejaosto.

Kunnan organisaatiokaavio:

Kunnanvaltuusto (19)

Tarkastuslautakunta (5)

Kunnanhallitus (7)
-- Henkilöstöjaosto (3)

Kunnanjohtaja

Kunnan johtoryhmä

Hallinto-osasto

Sivistysosasto

Tekninen osasto

Hallintojohtaja

Sivistysjohtaja

Tekninen johtaja

- Sivistyslautakunta
(9)

-Tekninen lautakunta (7)
-- Tiejaosto (3)

-Ympäristölautakunta (9)

Elinvoimalautakunta (9)

Kunnanvaltuusto
Vuonna 2017 toimitetuissa kunnallisvaaleissa Lappajärven kunnanvaltuustoon valittiin 19 valtuutettua:
Puolue
Äänimäärä
%-osuus
Paikat
Suomen Keskusta
1096
61,7
13
Kansallinen Kokoomus
107
6,0
1
Perussuomalaiset
185
10,4
2
Suomen Kristillisdemokraatit
227
12,8
2
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue
162
9,1
1
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Kunnanvaltuuston jäsenet 2020
Puheenjohtaja
Laasanen Juhani
Varapuheenjohtajat
Leväniemi Esko
Väkeväinen Ville
Jäsenet
Ahola Maarit
Ala-aho Ville
Angervisto Raimo
Hernesniemi Jari
Hernesniemi Mari
Juttuniemi Aku-Matti
Keski-Vinkka Seppo
Korpela Juho
Kuoppala Hannu
Lehtola Arja
Luoma Vesa
Löytömäki Elina
Savola Jarkko
Savola Johanna
Viita-aho-Tohni Maria
Viitala Maarit
Kunnanhallitus
Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä.
Kunnanhallituksen jäsenet 2020:
Kuoppala Hannu, pj
Ahola Maarit
Hernesniemi Jari
Juttuniemi Aku-Matti
Löytömäki Elina
Savola Jarkko
Viita-aho-Tohni Maria
Tarkastuslautakunta

Hernesniemi Mari, pj
Angervisto Raimo, vpj
Ala-aho Ville
Granholm Sanna
Annola Eetu

Elinvoimalautakunta

Ahola Maarit, pj
Ketola Minna
Lehtola Arja
Finnilä Kaarlo
Kujala Tarja
Kangastie Arvi
Hernesniemi Leena
Nyyssölä Jorma

Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Keskusta
Kokoomus
Keskusta
Keskusta
PS
Sininen tulevaisuus
Keskusta
Keskusta
Keskusta
KD
Keskusta
Keskusta
Keskusta
KD
SDP

Keskusta
Keskusta
Keskusta
PS
Keskusta
Keskusta
KD

7

Sivistyslautakunta

Savola Jarkko
Korpela Juho, pj
Savola Johanna, vpj
Keto Jussi
Övermark Hannu
Luoma Vesa
Viinamäki Tuija
Lintu Timo
Laaksonen Essi > Ahde Liisa
Viitala Maarit

Tekninen lautakunta

Savola Jarkko, pj
Mäkitarkka Ahti, vpj
Mäkelä Virve
Autio Seija
Mustikkamaa Erkki
Murtoniemi-Rantakangas Raili
Juttuniemi Aku-Matti, 28.10.2019 alkaen

Ympäristölautakunta

Löytömäki Elina, pj
Keto Matias, vpj
Ollila Tapio
Takala Maria
Järvinen Marita
Ollila Jari
Isoketo Raija
Väkeväinen Ville, 16.12.2019 alkaen
Keskinen Pekka

Keskusvaalilautakunta

Keski-Vinkka Seppo, pj
Tervanen Onni, vpj
Hernesniemi Leena
Tissarinen Kaisa
Rannila Joni

Henkilöstöjaosto

Kuoppala Hannu, pj
Hernesniemi Jari
Viita-aho-Tohni Maria

Tiejaosto

Mäkitarkka Ahti, pj
Savola Jarkko, vpj
Mäkelä Virve
Kunnanhallitus
Elinvoimalautakunta
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristölautakunta
Henkilöstöjaosto

Toimielinten esittelijät

kunnanjohtaja
kunnanjohtaja
sivistysjohtaja
tekninen johtaja
ympäristösihteeri tai rakennustarkastaja
hallintojohtaja
8

Tiejaosto

rakennusmestari

Tilivelvolliset viranhaltijat
Osasto

Tilivelvollinen viranhaltija

Luottamushenkilöhallinto
Yleiset toimistopalvelut
Muu yleishallinto
Työllistäminen
Sivistystoimen hallinto
Perusopetus
Peruskoulujen yhteinen toiminta
Lukiokoulutus
Ammatillinen ja muu koulutus
Kirjastotoimi
Varhaiskasvatus
Oikeudenhoito ja turvallisuus
Yhdyskuntasuunnittelu
Yhdyskuntapalvelut
Toimitila- ja vuokrauspalvelut
Vesihuolto
Jätehuolto
Maa- ja metsätilat
Muu liikeluonteinen toiminta
Muu toiminta
Rakennusvalvonta
Ympäristön huolto
Elinvoimalautakunta
Elinkeinoelämän edistäminen
Vapaa-aikatoimi

kunnanjohtaja
hallintojohtaja
”
”
sivistysjohtaja
”
”
”
”
”
”
yleinen edunvalvoja
tekninen johtaja
”
”
”
”
”
”
”
rakennustarkastaja
ympäristösihteeri
kunnanjohtaja
kunnanjohtaja
vapaa-aikasihteeri
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1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
Bruttokansantuote laski 2,8 prosenttia vuonna 2020
Bruttokansantuotteen volyymi laski -2,8 prosenttia vuonna 2020 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Lasku
tarkentui hieman helmikuun neljännesvuositilinpidosta julkisen talouden aineistojen päivityttyä (oli - 2,9 prosenttia). Kotitalouksien säästämisaste kasvoi vuonna 2020.
Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia

Kotitalouksien säästämisaste kasvoi koronan vaikutuksesta – käytettävissä oleva tulo kasvoi hieman ja kulutusmenot laskivat selvästi.
Kotitalouksien saamat palkat ja palkkiot laskivat nimellisesti 0,4 prosenttia 92,8 miljardiin euroon. Edellisenä
vuonna palkat ja palkkiot olivat 3,5 prosentin nousussa. Saadut rahamääräiset sosiaalietuudet kasvoivat 5,4 prosenttia 47,6 miljardiin euroon. Tähän vaikutti erityisesti maksettujen työeläkkeiden 2,6 prosentin kasvu 29,4 miljardiin euroon sekä maksettujen työttömyysetuuksien 38 prosentin kasvu 5,0 miljardiin euroon.
Kotitalouksien säästö nousi 6,9 miljardiin euroon (1,0 miljardia vuonna 2019). Tähän vaikutti käytettävissä olevan
tulon 0,5 prosentin kasvu 133,1 miljardiin euroon sekä kulutusmenojen 4,6 prosentin lasku 115,2 miljardiin euroon. Säästö kasvoi käytettävissä olevia tuloja nopeammin kulutusmenojen laskiessa selvästi. Tämän seurauksena
kotitalouksien säästämisaste kasvoi 5,7 prosenttiin vuonna 2020. Ennakkotietojen mukaan kotitalouden velkaantumisaste nousi 133 prosenttiin vuonna 2020, kun se oli 129 prosenttia vuonna 2019.
Kotitalouksien oikaistuun käytettävissä olevaan tuloon luetaan mukaan myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat palvelut. Nämä oikaistut käytettävissä olevat tulot kasvoivat
käypähintaisesti 1,0 prosenttia ja reaalisesti, eli hintamuutoksista puhdistettuna, 0,3 prosenttia vuonna 2020.
Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi yli kymmenellä miljardilla
Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Edellisenä vuonna alijäämä oli 2,4 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen alijäämää kasvattivat koronapandemiaan liittyvät menot sekä verotulojen ja sosiaaliturvamaksujen kertymän pieneneminen, jonka suurimpina yksittäisinä tekijöinä olivat yhteisöverojen ja TyEl-maksujen supistuminen. Vuonna 2020 alijäämä oli 5,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tilastokeskus julkistaa EU:n komissiolle toimitettavat alijäämä- ja velkatiedot 21.4.
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Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) tai nettoluotonotto (-) milj. € suhteessa bruttokansantuotteeseen (%)

Valtionhallinnon alijäämä oli 13,4 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 2,7 miljardia euroa. Paikallishallinto (kunnat ja kuntayhtymät ym.) oli ennakkotietojen mukaan pitkästä aikaa ylijäämäinen, 175 miljoonaa euroa.
Valtionhallinto osallistui paikallishallinnon koronapandemiasta koituviin kustannuksiin ja paikallishallinnon alijäämä vaihtui ylijäämäiseksi valtionosuuksien kasvun myötä.
Työeläkelaitosten ylijäämä supistui huomattavasti osinkotulojen ja saatujen sosiaaliturvamaksujen pienenemisen
myötä noin 429 miljoonaan euroon. Ylijäämään ei lasketa mukaan sijoitusten arvonmuutoksia. Myös muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema heikkeni ollen 158 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2020, 15.3.2021

Kuntatalous
Manner-Suomen kuntien ilmoittamien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuoden 2020 yhteenlaskettu vuosikate kasvoi 2,2 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta. Selittävinä tekijöinä olivat valtionosuuksien ja verotulojen
voimakas kasvu. Myös tulos kasvoi voimakkaasti, yhteensä 1,7 miljardiin euroon. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin vuoden 2020 tilinpäätösarviotietoja kaikilta
Manner-Suomen 294 kunnalta ja 130 kuntayhtymältä.
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Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta asukasta kohden 2010–2020*

Vuosien 2010–2019 väestötietona on käytetty kunkin vuoden väkilukua 31.12. Vuoden 2020 arviotiedoissa on
käytetty väkilukua 31.12.2019.
*Tilinpäätösarviot
Kuntien ja kuntayhtymien talous
Vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna 1,7 prosenttia. Toimintatuottojen arvioitiin vähenevän 3,8 prosenttia. Toimintakuluja
kunnilla oli yhteensä 38,5 miljardia euroa, ja toimintatuottoja 6,9 miljardia euroa. Toimintakate heikkeni 3,1 prosentilla -31,3 miljardiin euroon.
Valtionosuuksia kunnat saivat vuonna 2020 omien arvioidensa mukaan yhteensä 11,0 miljardia euroa, mikä on 2,4
miljardia eli 27,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Verotulot kasvoivat 0,9 miljardilla eurolla eli 4,0
prosentilla 23,8 miljardiin euroon. Verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli asukasta kohden
laskettuna 6 336 euroa. 1) Vuosikate yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta 4,0 miljardiin euroon. Manner-Suomen
kunnista kahdella oli tilinpäätösarviossa negatiivinen vuosikate. Edellisen vuoden toteutuneissa tilinpäätöksissä negatiivinen vuosikate oli 65 kunnalla. Kuntien yhteenlaskettu tulos kasvoi -0,2 miljardista eurosta 1,7 miljardiin euroon.
Manner-Suomen kuntien lainakanta oli tilinpäätösarvioiden mukaan vuoden 2020 lopussa yhteensä 19,1 miljardia
euroa. Kasvua edellisen vuoden toteutuneista tilinpäätöksistä oli 3,8 prosenttia. Lainakanta asukasta kohden oli 3
478 euroa. 2) Kuntien yhteenlasketut investointimenot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 prosenttia 4,2 miljardiin
euroon.
Manner-Suomen kuntayhtymien vuoden 2020 tilinpäätösarvioissa oli ulkoisia toimintakuluja 16,2 miljardia euroa.
Toimintakulut kasvoivat 1,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintakate oli 0,7 miljardia euroa. Tilikauden tulos
heikkeni hieman, ollen -0,1 miljardia euroa. Kuntayhtymien investointimenot kasvoivat 6,3 prosentilla 1,4 miljardiin
euroon. Yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden lopussa 5,5 miljardia euroa ja se kasvoi vuodessa 17,5 prosentilla.
Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2020, Tilastokeskus
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Maakuntataso
Etelä-Pohjanmaalla asui vuoden 2020 kesäkuun lopussa 180 064 henkilöä. Viime vuoden kesäkuusta väestö on vähentynyt 1 063 henkilöllä. Elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 7 117 työtöntä työnhakijaa, mikä on 36,1 %
enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 8,4 %. Lomautettuja oli 1 170 henkilöä.
Yleiskuva alueen tilanteesta ja näkymistä
Etelä-Pohjanmaan erityishaasteita ovat epäsuotuisa demografinen kehitys, työvoiman saatavuus, heikko kansainvälistymisaste ja väestön alhainen koulutustaso. Veto- ja pitovoimatekijöiden parantaminen on tulevaisuushaaste,
johon vastaaminen edellyttää myös uusia panostuksia maakunnan ja kuntien edunvalvontaan. Covid-19 tilanne on
pysynyt maakunnassa hallittavana, mutta viimeisimmät tiedot tartunnoista osoittavat tilanteen olevan kehittymässä heikompaan suuntaan.
Talouden ja työllisyyden näkökulmasta kriisin vaikutukset ovat olleet nopeita ja voimakkaita. Kriisi on iskenyt voimakkaasti erityisesti palvelusektorille, mutta haasteita on ollut koko toimialakentässä. Syksyn barometrien perusteella näkymä tulevaan on sumuinen ja pk-yritysten arviot suhdannenäkymistä ovat selvästi alavireiset. Erityisenä
huolenaiheena on teknologiateollisuuden tilanne, sillä tilauskantojen kehitys on sakannut, mikä luo uhan sopeuttamistarpeiden kasvulle.
Myönteisinä asioina voidaan esiin nostaa infrainvestoinnit, jotka ovat etenemässä vuosien odotuksen jälkeen. Esimerkiksi valtatien 19 uudistaminen välillä Seinäjoki ja Lapua on merkittävä tulevaisuusinvestointi, jolla on merkittäviä heijastusvaikutuksia aluetalouteen, ympäristöön ja tienkäyttäjien turvallisuuteen. Tulevaisuudessa kestävien
kulkumuotojen innovatiiviset mahdollisuudet liittyvät esimerkiksi duoraitiotieliikenteen käynnistämiseen Seinäjoen
ja Vaasan välillä. Myös Seinäjoen asemanseutu vaatii kokonaisvaltaista kehittämistä, Seinäjoki Smart Station -hankkeen toteuttamista, matkaketjujen palvelutason parantamiseksi.
Koronakriisi ja etätyöskentelyn nopea yleistyminen on tuonut korostuneesti esiin alueiden välisen epätasa-arvon
laadukkaissa viestintäyhteyksissä. Maakunnassa on puutteita kiinteän laajakaistan saatavuuden ja verkon kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden osalta. Kiinteiden laajakaistayhteyksien kattavuus on maakunnassa Suomen
heikoin, mikä on merkittävä haaste.
Väestökehityksen trendikäyrä on jo pitkään osoittanut maakunnassa huolestuttavaan suuntaan. Tilastokeskuksen
mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli viime vuoden joulukuun lopussa 188 685 henkilöä. Tietojen pohjalta väestömäärä
väheni vuoden 2019 aikana noin tuhannella henkilöllä. Mikäli Tilastokeskuksen vuoden 2019 väestöennuste toteutuisi, maakunnan väestö olisi vuonna 2030 noin 10 000 henkeä pienempi. Tämä vähennys olisi maakunnista neljänneksi suurin ja Länsi-Suomen maakunnista toiseksi suurin. Koronakriisi näyttää vaikuttaneen muuttoliikkeeseen tavalla, joka saattaa jatkossa suosia joitakin maaseutumaisempia alueita. Perspektiiviä tarvitaan kuitenkin pidemmältä ajanjaksolta, sillä on epätodennäköistä, että käsillä oleva kriisi haastaisi kaupungistumisilmiön isommassa
mittakaavassa.
2010-luvun aikana Järviseudun (- 12,0 %) ja Suupohjan (- 11,6 %) seutukunnat ovat menettäneet väestöään suhteellisesti eniten, mutta myös Kuusiokunnissa väestö on vähentynyt (- 10,8 %) selvästi. Seinäjoen seutukunnan väkiluku on kasvanut (+ 2,6 %), jota selittää Seinäjoen kaupungin väestönkasvu. Seinäjoki onkin Suomen pisimpään
yhtämittaisesti väestöään kasvattanut maakuntakeskus, sillä kaupungin väkiluku on kasvanut 1950-luvun alkuvuosista aina näihin päiviin saakka. Suurimmat muuttotappiot syntyvät nuorista, jotka muuttavat opintojen perässä
esimerkiksi yliopistokaupunkeihin. Iso merkitys väestökehityksessä on ollut myös syntyvyyden laskulla, kuten muuallakin Suomessa. Huomionarvoista kuitenkin on, että syntyvyys on maakuntien välisessä vertailussa kolmanneksi
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korkein ja Etelä-Pohjanmaa oli ainoa maakunta vuonna 2019, jossa syntyvyys kääntyi kasvuun. Alueen kuntien väestölliset ja taloudelliset huoltosuhteet ovat yllätodetun valossa kehittymässä pääosin heikompaan suuntaan. Ulkomaalaisten osuus väestöstä on edelleen valtakunnan alhaisin, vaikka viimeisen kymmenen vuoden periodilla ulkomaalaisten määrä on kasvanut selvästi.
Väestökehitykseen liittyen merkille pantavaa on, että ennen koronakriisiä rekrytointiongelmien ja työvoimapulan
osalta tilanne oli maakunnassa kärjistynyt. Osaavan työvoiman saatavuus tulee kriisin jälkeenkin olemaan todellinen ongelma koko maakunnan alueella. Jälleenrakennuksen aikana on varmistettava, että talous saadaan kasvuun
ja uusia korvaavia työpaikkoja syntymään. Nuorten integroiminen maakuntaan ja työmarkkinoille on merkittävä
haaste, sillä maakunnan korkeakoulutustarjonta on verrattain suppea ja aloituspaikkamäärät vähäiset. Nuorten
osalta tilannetta auttanee se, että Seinäjoen ammattikorkeakoulu on saanut lisäkoulutuspaikkoja, jotka kohdentuvat tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin. Huomiota on kiinnitettävä myös ei-tutkintotavoitteeseen koulutukseen sekä aikuis- ja toisen asteen koulutukseen, joilla on mahdollista saada vaikutuksia nopeammin kuin esimerkiksi korkeakoulutuksen kehittämisellä. Myös erilaiset jatkuvan oppimisen mallit, joissa etä-,
digi- ja hybridiopetuksella on merkittävä rooli, on otettava haltuun.
Merkittävänä huolenaiheena on myös kuntien tilanne, sillä taloudenpito on ollut varsin haasteellista jo ennen meneillään olevaa kriisiä. Koronakriisin myötä verokertymien ennakoidaan laskevan huomattavasti, mikä lisää talousahdinkoa ja heikentää tuntuvasti kuntien kykyä toimeenpanna elvytykseen tähtääviä hankkeita ja investointeja.
Lähivuosina pelkästään väestönmuutokset ovat haastamassa kuntien kantokyvyn, mikä luo merkittäviä veronkorotuspaineita. On toivottavaa, että kuntataloutta kompensoivia toimia jatketaan myös ensi vuonna.
Viranomaisten ja palveluntuottajien toimintakyky on säilynyt hyvällä tai vähintäänkin kohtuullisella tasolla. Etätöihin on siirrytty joustavasti ja sähköisten palvelujen käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Maakunnallisen selviytymissuunnitelman valmistelua on tehty laajassa yhteistyössä, jonka yhteydessä on muodostettu yhteistä tilannekuvaa ja ymmärrystä maakunnan avainkehittämiskohteista, sekä niiden edistämiseen tarvittavista kehittämisvaroista
ja -instrumenteista.
Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät
Etelä-Pohjanmaa tunnetaan yrittäjyydestä, vahvasta maataloussektorista sekä monipuolisesta kulttuuritarjonnasta. Maakunnan muutosjoustavuus on varsin hyvä, alueella ei ole voimakasta riippuvuussuhdetta yksittäiseen
kapeaan toimialaan. Vahvimmat klusterit ovat teknologiateollisuus (pääpaino kone- ja metalliteollisuudessa), elintarviketuotanto, sekä puutuote- ja huonekaluteollisuus.
Suhdannenäkymien arviointi on tällä hetkellä äärimmäisen haastavaa, sillä epävarmuustekijöitä on ilmassa valtavasti. Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön syyskuussa julkaiseman Pk-yritysbarometrin mukaan maakunnan pk-yritysten suhdanneodotukset olivat alavireiset. Myös henkilöstömäärien kehityksen osalta pkyritysten odotukset olivat laskusuunnassa. On toivottavaa, että yritykset panostavat henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja pitävät osaajista kiinni. Osaavan työvoiman saatavuuden merkitys kasvaa edelleen kohisten, riippumatta suhdannevaihteluista.
Elintarviketuotannon (ml. alkutuotanto) osalta kriisin vaikutukset ovat toistaiseksi jääneet kohtuullisen vähäiseksi
tai ne tulevat näkymään viiveellä. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja siirtyminen peruselintarvikkeisiin ovat vähentäneet arvokkaimpien tuoteosien kulutusta, mikä on heijastunut elintarviketeollisuuden kannattavuuteen ja
edelleen tuottajahintoihin. Kausityövoiman saatavuuden ennakoitiin aiheuttavan ongelmia alkutuottajille kesän aikana, mutta kokemusten mukaan haasteet jäivät kohtuullisen vähäisiksi ja ulkomaisen työvoiman tarvetta kyettiin
paikkaamaan myös kotimaisin voimin. Myös turkisala syklisenä toimialana on kohdannut huomattavia vaikeuksia.
Alan ongelmat heijastuvat lisäksi mm. rehunvalmistukseen ja elintarvikesektorille, joiden oheistuotteita hyödynnetään turkiseläinten rehustuksessa.
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Teknologiateollisuudessa, josta kone- ja metallituoteteollisuus muodostaa leijonanosan, tilanne on odottava, mutta
epävarmuus on kasvanut voimakkaasti. Keskimäärin tarkasteltuna kriisin vaikutukset ovat tähän saakka olleet pelättyä lievemmät, koska olemassa olevat tilauskannat ovat olleet kohtuullisen vahvoja. Yritysten väliset erot ovat
toki merkittäviä, kuten suhdannekäänteiden kohdalla yleensäkin. Esimerkiksi Kuusiokuntien veneteollisuudessa kulunut vuosi on sujunut varsin myönteisissä tunnelmissa, sillä kysyntää on ollut sekä kotimaassa että vientimerkkinoilla.
Rakentamisen osalta tilanteessa ei ole tapahtunut voimakasta muutosta, mutta rakentamisen volyymin ennakoidaan edelleen laskevan ilman suhdannepoliittisia toimia. Maakunnan sisällä rakentamisaktiviteetti vaihtelee suuresti. Seinäjoella rakentaminen on jatkunut kohtuullisen vilkkaana. Julkisen rakentamisen haasteena on kuntien
heikko taloudellinen tilanne, sillä omia elvytysvaroja ei pääsääntöisesti ole. Rakennustuoteteollisuudessa ti-lanne
on samansuuntainen kuin teknologiateollisuudessa, eli olemassa oleva tilauskanta on kannatellut yrityksiä, vaikka
sopeuttamistoimiakin on jonkin verran toteutettu.
Palvelusektorin toimijat ovat kärsineet kriisistä eniten, sillä romahtanut kysyntä ja toimeenpannut rajoitukset ovat
syöneet liikevaihtoa merkittävästi. Henkilökohtaiset palvelut, majoitus- ja ravitsemusala sekä tapahtumatuotanto
ovat olleet suurissa vaikeuksissa. Kesän aikana on saatu positiivisiakin signaaleja, mutta näyttää kuitenkin väistämättömältä, että konkursseja ja yritysten lopettamisia on näköpiirissä. Matkailun osalta kulunut vuosi on ollut kaksijakoinen. Kotimaan matkailun lisääntyminen on ollut piristysruiske, joka on näkynyt maakunnan matkailukohteissa myönteisesti. Toisaalta maakunnalle tärkeiden kesätapahtumien peruuntuminen oli huomattava isku, sillä
niiden suorat ja välilliset vaikutukset aluetalouteen ja työllisyyteen ovat varsin merkittävät. Luontomatkailun osalta
myönteisenä uutisena on, että Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry luotsasi onnistuneesti Suupohjan, PohjoisSatakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan kymmenen kunnan alueen UNESCO Global Geopark -jäseneksi. Myös järviseudulla on meneillään vastaava hanke, joka kokoaa yhteen Kraatterijärven ympäristöön kiinnittyviä matkailukohteita
ja -toimijaverkostoja.
Kaupan alalla tilanne on monisyinen. Päivittäistavarakauppa ei ole kokenut merkittäviä muutoksia, vaikka asioinnissa on tapahtunut muutoksia. Peruselintarvikkeiden kulutus on kotitalouksissa kasvanut. Erikois- ja kivijalkakauppa ovat kärsineet kriisistä eniten, mikä saattaa johtaa yritysten lopettamisiin ja konkursseihin. Verkkokaupan
kasvu on ollut huomattavaa, jonka tarjoamiin mahdollisuuksiin on toimijakentässä tartuttu kohtuullisen aktiivisesti,
vaikka tässä suhteessa riittää vielä paljon kirittävääkin.
Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät
Maakunnan työllisyysaste on työvoimatutkimuksen perusteella Manner-Suomen korkein. Työllisten kokonaismäärän ennakoidaan laskevan jonkin verran, vaikka työvoiman kysyntä on ollut kriisistä huolimatta kohtuullisen aktiivista. Pidemmän ajan ongelmana on meneillään oleva työvoiman määrän lasku maakunnan ikärakenteesta ja negatiivisesta muuttotaseesta johtuen. Työvoiman saatavuusongelmat ovat koronan myötä hieman hellittäneet,
mutta tilanne on väliaikainen, sillä yksistään suurimpien toimialojen eläkepoistumavirta on maakunnassa merkittävä haaste. Sosiaali- ja terveysalalla rekrytointihaasteet ovat olleet kroonisia, mutta myös teollisuuden ja rakentamisen tilanne on vaikea.
Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa on edistetty myös perinteisen työnvälityksen keinoin pitämällä työtarjousten määrät korkealla tasolla. Nuorten työllisyyttä pyritään edistämään erityisponnisteluin. Valtion lisätalousarvioissa saatiin 1,9 Meur lisärahoitusta koulutuksiin, valmennuksiin ja tulosperusteisiin hankintoihin. Yhteistyötä
mm. kuntien kanssa tullaan lisäämään nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja nuorten kiinnittymiseksi työelämään.
Työllisyyden hoidon osalta on alkamassa kokeiluhankkeita, joilla testataan uusia yhteistyömuotoja ja poikkihallinollista asiakaspalvelua. Seinäjoki ja Ilmajoki sekä verkostohankekunnat Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva, Kurikka,
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Alavus ja Soini ovat valikoituneet mukaan työllisyyden hoidon kuntakokeiluihin, joiden toimeenpanoa valmistellaan
parhaillaan ja toiminnan on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alusta alkaen.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2020 (2020:50)

Työllisyyskatsaus, joulukuu 2020
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 8894 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta
vertailuajankohdasta määrä kasvoi 1963 henkilöllä, eli 28,3 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden
määrä nousi samalla ajanjaksolla 38,7 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaalla nousi edellisestä kuukaudesta 1905 henkilöllä.
Koronakriisi on näkynyt erityisesti lomautettujen lukumäärän voimakkaana kasvuna. Lomautettujen määrä kasvoi
viime vuoden vertailuajankohdasta 117 prosentilla.
Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 10,5 prosenttia, joka oli Manner-Suomen
toiseksi alhaisin. Manner-Suomen pienin osuus oli Pohjanmaalla (10,3 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden
osuus työvoimasta oli 13,6 prosenttia.

1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa
Yleistietoa Lappajärven kunnasta
Pinta-ala
Asukkaita 31.12.2020
Veroprosentti
Yleinen kiinteistöveroprosentti
Vakituisten asuntojen veroprosentti
Muut asuinrakennukset
Voimalaitokset

523,23 neliökilometriä
2925
21,50 %
1,0 %
0,55 %
1,15 %
3,10 %

Verotulot vuosina 2018 - 2020

Kunnallisvero

TP 2018
TP 2019
TA 2020
TP 2020
TOT %
7532399,27 8039662,65 8208000,00 8124436,22
98,98

Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Yhteensä

756915,78 655846,39 675000,00
1028609,49 997244,08 996000,00
9317924,54 9692753,12 9879000,00
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648159,23
703324,39
9475919,84

96,02
70,61
95,92

Verotulojen kehitys
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Kunnallisvero

Osuus
yhteisöveron
tuototsta

Kiinteistövero

Yhteensä

TP 2018

7532399,27

756915,78

1028609,49

9317924,54

TP 2019

8039662,65

655846,39

997244,08

9692753,12

TP 2020

8124436,22

648159,23

703324,39

9475919,84

TP 2018

TP 2019

TP 2020

Kaaviosta voidaan todeta, että yhteisöverot ovat laskeneet vuosittain, mutta myös kiinteistöverotuotot ovat laskeneet vuosittain. Kunnallisverot nousivat vuonna 2019 noin 6,7 % vuoteen 2018 verrattuna, mikä selittyy kunnallisveroprosentin nostolla. Vuonna 2020 kunnallisvero on pysynyt lähes samana kuin vuonna 2019.
Valtionosuudet V. 2018 - 2020
TP 2018
TP 2019 TA 2020
TP 2020
TOT %
Kunnan peruspalvelujen
v.o.
8438393 8439252
6784540 7508246
110,67
Verotuloihin perustua v.o.
2504208 2788824
2951370 2947153
99,86
Opetus- ja kulttuuritoimi
-117264 -157130
-163230 -149082
91,33
Veromenetysten kompensaatio
1877685 1925691
102,56
Yhteensä
10825337 11070946
11450365 12232008
106,83
Valtionosuudet vuosina 2018 – 2020

Valtionosuuksien kehitys
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
-2000000

Veromenety
sten
kompensaati
o

Kunnan
peruspalvelu
jen v.o.

Verotuloihin
perustua v.o.

Opetus- ja
kulttuuritoim
i

TP 2018

8438393

2504208

-117264

10825337

TP 2019

8439252

2788824

-157130

11070946

TP 2020

7508246

2947153

-149082

TP 2018

TP 2019

1925691

TP 2020
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Yhteensä

12232008

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudet laskivat vuonna 2020 noin 931.000 euroa vuoteen 2019 verrattuna.
Valtiovarainministeriö korotti valtionosuuksia siten, että Lappajärven kunta sai noin 721.000 euroa peruspalvelujen valtionosuutta ja noin 48.000 euroa verotulomenetysten kompensaatiota.
Lappajärven kunnan väestön ja eräiden keskeisten palvelujen käyttäjien määrälliset muutokset vuosina 2014 –
2019
0-4 v
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

5-19 v
133
138
151
142
130
121

20-65 v
66 v1653
993
1662
948
1624
961
1581
959
1530
958
1463
961
Lähde: Tilastokeskus 24.3.2020

482
452
440
458
460
448

Yht.
3261
3200
3176
3140
3078
2996

Lappajärven kunnan asukasluku vähenee vuosittain huolestuttavasti. Työikäisen väestön määrä on myös laskenut,
jolloin huoltosuhde heikkenee.
Tilastokeskuksen (30.9.2019) pitkän ajan väestöennusteen mukaan Lappajärven kunnan asukasluku olisi:
Lappajärvi
2019
2020
2025
2030
2035
2040
Vuosi

2014
2015
2016
2017
2019
2020

Väestö 31.12.
3022 (ennuste 2019)
2970
2761
2587
2437
2317

Elävänä
syntyneet

27
36
31
21
12
15

Kuolleet

56
52
43
57
67
39

Luonnollinen
väestön lisäys

Kuntien
välinen
tulomuutto

-29
-16
-12
-36
-55
-24

90
103
109
92
100
99

Kuntien
välinen
lähtömuutto

Kuntien
välinen
nettomuutto

Maahan
muutto

Maasta
muutto

138
-48
22
141
-38
11
158
-49
22
140
-48
55
154
-54
35
167
-68
25
Lähde: Tilastokeskus 21.1.2021

2
3
2
6
5
5

Nettomaahan
muutto

Väestön
lisäys

22
8
20
49
30
20

-57
-46
-41
-35
-79
-72

Väkiluku

3259
3215
3176
3140
2998
2926

Luvut eivät ole lopullisia, vaan virallinen asukasluku vuodelta 2020 saadaan maaliskuussa 2021.
Taulukosta on huomioitavissa, että luonnollinen väestönlisäys ja kuntien välinen nettomuutto ovat negatiivisia
Lappajärven kunnassa. Sen sijan nettomaahanmuutto on positiivinen.
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Lappajärvi
väestö 31.12.
väkiluvun muutos
väkiluvun muutos, %
alle 15-vuotiaiden osuus, %
15-54-vuotiaiden osuus, %
65 vuotta täyttäneiden osuus, %
väestöllinen huoltosuhde
taloudellinen huoltosuhde

2015
2016
2017
3215
3176
3140
-44
-39
-36
-1,4
-1,2
-1,1
13,3
13,6
14,0
55,7
54,7
53,8
30,9
31,8
32,1
79,4
82,9
85,8
178,6
186,4
187,3
Lähde: Tilastokeskus 29.5.2020

2018
3078
-62
-2,0
13,8
52,9
33,3
89,1
179,3

2019
2996
-82
-2,7
13,8
52,0
34,2
92,2

Muutokset työllisyydessä
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 8894 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vertailuajankohdasta määrä kasvoi 1963 henkilöllä, eli 28,3 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi samalla ajanjaksolla 38,7 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Pohjanmaalla
nousi edellisestä kuukaudesta 1905 henkilöllä.
Koronakriisi on näkynyt erityisesti lomautettujen lukumäärän voimakkaana kasvuna. Lomautettujen määrä kasvoi
viime vuoden vertailuajankohdasta 117 prosentilla.
Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 10,5 prosenttia, joka oli Manner-Suomen
toiseksi alhaisin. Manner-Suomen pienin osuus oli Pohjanmaalla (10,3 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,6 prosenttia.
Lappajärvi, työttömät työnhakijat:
Työttömät työnhakijat
kuukauden lopussa
31.12.2016
149
31.12.2017
114
31.12.2018
87
31.12.2019
92
31.12.2020
110
Lappajärvi
Kunnan työvoima
Työttömät (ml lom.)
Työttömät miehet (ml lom)
Työttömät naiset (ml lom)
Työttömät alle 20-vuotiaat
Työttömät alle 25-vuotiaat
Työttömät yli 50-vuotiaat
Pitkäaikaistyöttömät
Vamm. ja pitkäaik.sairaat
Avoimet työpaikat

Työvoima
1335
1303
1259
1215
1190

Joulukuu 2018
1259
87
62
25
7
46
8
10
-
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Joulukuu 2019
1215
92
67
25
13
43
8
9
13

Työttömien osuus työvoimasta
11,2 %
8,7 %
6,9 %
7,6 %
9,2 %
Joulukuu 2020
1190
110
66
44
7
12
58
13
17
13

Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan
Väestö 31.12.

Yhteensä
Työvoima
Työlliset
Työttömät
Työvoiman ulkopuolella olevat
0-14 -vuotiaat
Opiskelijat, koululaiset
Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
Eläkeläiset
Muut työvoiman ulkopuolella olevat

Miehet
Naiset
0 - 17
18 - 64
65 0 - 17
18 - 64
65 2019*
2019*
2019*
2019*
2019*
2019*
273
766
478
232
701
0
609
5
0
539
0
545
5
0
513
0
64
0
0
26
273
157
473
232
162
226
0
0
187
0
43
41
0
43
41
0
3
0
0
0
0
85
472
0
90
4
28
1
2
31

546
10
10
0
536
0
0
0
536
0

Lähde: Tilastokeskus 14.12.2020
Alueella työssäkäyvät (työpaikat) toimialan mukaan
Yhteensä 735
2018
Alueella työssäkäyvät
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
174
B Kaivostoiminta ja louhinta
1
C Teollisuus
108
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
1
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
2
F Rakentaminen
90
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
69
H Kuljetus ja varastointi
33
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
24
J Informaatio ja viestintä
16
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
16
L Kiinteistöalan toiminta
3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
31
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
46
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
23
P Koulutus
98
Lähde: Tilastokeskus 16.10.2020
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Alueella työssäkäyvät (työpaikat) työnantajasektoreittain vuonna 2018
Miehet
Naiset
Yksityinen sektori
235
193
Valtio
0
0
Kunta
77
261
Valtioenemmistöinen Oy
6
4
Yrittäjät
163
63
Tuntematon
0
0
Lähde: Tilastokeskus 16.10.2020
Asuntokuntien lukumäärä talotyypeittäin v. 2019
Asuntokuntien lukumäärä
1 henkilö
2 henkilöä 3 henkilöä 4 henkilöä 5 henkilöä
Yhteensä
483
547
149
90
59
Erilliset
316
484
130
77
55
pientalot
Rivi-ja ket88
24
11
8
3
jutalot
Asuinker57
22
2
3
0
rostalot
Muu ra22
17
6
2
1
kennus
Lähde: Tilastokeskus 14.10.2020

6 henkilöä
26
23

7+hlöä
12
11

1

0

0

1

2

0

Yritysten toimipaikat 2018-2019
Lappajärvi

Yritysten toimipaikat (lkm)

2018
2019

342
331

Yritysten toimipaik- Yritysten toimipaikkokojen henkilöstö
jen liikevaihto (1000
(htv)
euroa)
505
71 378
527
61 031
Lähde: Tilastokeskus 21.12.2020

Yritysten toimipaikkojen
liikevaihto/henkilö
(1000 euroa)
141
116

1.1.5 Kunnan henkilöstö
Henkilöstöä koskevia tietoja esitetään tarkemmin henkilöstöraportissa.
Lappajärven kunnan palveluksessa oleva henkilöstö osastoittain 31.12.2020:
Osasto
Yleishallinto
Sivistystoimi
Tekninen toimi
Elinvoimapalvelut
Yhteensä

2018
7
75
26
2
110

2019
7
67
26
2
102

2020
11
60
24
0
95

Koko henkilöstön määrään sisältyvät kunnan palveluksessa olleet koko- ja osa-aikaiset henkilöt 31.12.2020. Osaaikaisia ei ole laskennallisesti muutettu kokoaikaisiksi. Lukuun sisältyvät vakituisten lisäksi määräaikaiset, sijaiset
ja työllistetyt. Luvuissa näkyvät myös henkilöt, jotka ovat palkattomalla virka-/työvapaalla.
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Palkkojen ja palkkioiden sekä sivukulujen kokonaissumma:
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henk.menojen korjauserät
Yhteensä

2018
-3.712.326,23
-1.038.529,96
-119.013,32
55.731,59
-4.814.137,92

2019
-3.707.985,04
-805.478,00
-83.568,25
23.700,79
-4.573.330,50

2020
-3.495.392,94
-752.546,42
-68.909,55
23.070,22
-4.293.778,69

Henkilökunnan tapaturma- ja ammattitautivakuutus on tällä hetkellä Fenniassa. Ryhmähenkivakuutus on OP Pohjolassa.
Kunnassa on työsuojelutoimikunta, jossa on 1 työnantajan edustaja, 1 toimihenkilöiden edustaja (30.8.2020
saakka) ja 2 työntekijöiden edustajaa. Lokakuussa valittiin työsuojeluvaltuutettu tekniselle osastolle. Erikseen on
yhteistoimintaelin, jossa niin ikään on sekä työnantajan että työntekijöiden edustajia. Lisäksi toimii sisäilmatyöryhmä.
Henkilökunnalle on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä työturvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia. Kertomusvuonna on annettu useita koronaohjeistuksia.Järvi-Pohjanmaan perusturva tuottaa työterveyshuollon palvelut. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Työterveyshuolto siirtyy TT Botnia
Oy:lle vuoden 2021 aikana.
1.1.6 Ympäristöasiat
Ympäristökatsaus 2020
Lappajärven säännöstely ja vedenkorkeus
Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus valvoo Lappajärven säännöstelyä. Säännöstelyyn liittyviä tietoja saa osoitteesta
www.ympäristo.fi/vesitilanne. Ähtävänjoen säännöstelytyöryhmä kokoontuu vuosittain keskustelemaan säännöstelystä ja juoksutuksista. Lappajärven kunnan edustajana on toiminut pitkään Jaakko Harju.

Kuva. Lappajärven vedenkorkeus vuonna 2020
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Lappajärven vesi oli vuoden 2020 alkupuolella selkeästi korkeammalla verrattuna pitkäaikaiseen keskiarvoon.
Tammikuun ja helmikuun lopulla vesi oli korkeimmillaan. Helmikuun lopulla saavutettiin huippukorkeus N60
+70,37. Talvi 2020 oli muutoin hyvin vähäluminen. Voimakkaita tulvia ei ollut keväällä. Vedenpinta laski tasaisesti
niin, että kesäkuussa oltiin jo samalla tasolla kuin pitkäaikainen keskiarvo, mitä tasoa vedenpinta noudatteli aina
lokakuulle saakka. Loppukesällä vesi oli huomattavan alhaalla. Matalissa rannoissa rantaviiva siirtyi kauaksi ns.
normaalista tilanteesta. Loppuvuoden sateet nostivat jälleen Lappajärven vedenpintaa.
Vuonna 2020 Lappajärvestä jäät lähtivät suhteellisen aikaisin järvestä 17.4. (27.4.2019). Tyypillisesti kuten edellisinäkin vuosina Lappajärven jäätyi kokonaan vasta joulukuun loppupuolella.
Levätilanne
Lappajärven Kivitipun ranta kuuluu valtakunnalliseen leväseurantaan, jota tehdään vuosittain viikoittain kesäkuusta syyskuulle. Leväseuranta on aloitettu vuonna 1998.
Levätilanne Lappajärvessä vuonna 2020 oli hyvin maltillinen koko kesän. Suuria massaesiintymiä ei havaittu. Heinäkuun lopulla esiintyi Kivitipun rannassa jonkin verran levää. Vaikka valtakunnallisissa tarkkailupisteissä Kivitipun
ja Lakaniemen rannoilla ei levää havaittu, saattoi sitä kuitenkin olla muualla järvellä. Leväesiintymät hajoavat nopeasti tuulisilla säillä. Alkusyksystä kalastajien verkot likaantuivat jonkin verran, mihin syynä oli ns. koristelevä,
mitä on esiintynyt Lappajärvessä myös viime vuosina.
Ympäristöhankkeet
Kalettoman kalatien valmistui kesäkuussa. 16.6.2020 avattiin monitoimikanavan sulku ja vesi pääsi vapaasti virtaamaan Lappajärvestä Välijokeen. Pato jouduttiin kuitenkin laittamaan vielä kesäksi kiinni turvallisuussyistä. Viralliset avajaiset pidettiin 17.8.2020. Avajaispuheen piti kansanedustaja Antti Kurvinen.
Lisäksi vuonna 2020 niitettiin vesikasveja mm. Kirkkorannasta, Sairaalanrannasta, Tarvolan levähdysalueen edustalta, Ukonniemen ranta-alueelta sekä Kalettomanlahden veneväylältä. Sairaalanrannan veneväylää syvennettiin
marraskuussa. Kalettomanlahdella ruopattiin kalatien alkupäätä. Tavoitteena on lisätä rantojen virkistyskäyttöä
parantamalla veden virtausta ja poistamalla matalikkoja. Lisäksi järvimaisema on parantunut.
Kalettoman kalatien alueelle toteutettiin kosteikko, jonka tavoitteena on puhdistaa ja johtaa valumavedet hallitusti kalatiekanavaan hevosurheiluradan alueelta.
Kärnänsalmen ruoppaussuunnitelman laatiminen kilpailutettiin. Tarjouskilpailun voitti Maveplan Oy. Suunnitelma
valmistui joulukuussa 2020.
Kalettoman kalatien rakentamiseen ja kosteikon toteutukseen, rantojen kunnostuksiin sekä Kärnänsalmen ruoppaussuunnitelman laatimiseen saatiin avustusta 50 % Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

1.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat
Kuntalain 84 §:n mukaisesti luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä
varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusrekisteriin tehdään tarkistuksia tilanteiden muuttuessa. Sidonnaisuusrekisteri on kunnan kotisivuilla.
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Kunnanhallitus hyväksyi 1.4.2019 Tietosuoja-, tietoturva- ja salassapitosopimuksen, jonka jokaisen henkilöstöön
kuuluvan tulee allekirjoittaa. Sopimus koskee soveltuvin osin myös luottamushenkilöitä. Henkilökunnalle järjestettiin aiheesta koulutusta vuonna 2019.
Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla.
1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Lappajärven kunnan asukasluku on vähentynyt vuosittain. Vuonna 2020 asukasluku laski alle 3000. Väestörakenne
on huolestuttava, koska työikäisen väestön määrä vähenee ja vanhusväestön määrä ja osuus kasvavat. Kouluikäisten määrän arvioidaan hieman pienenevän.
Väestökehitys vaikuttaa niin valtionosuuksiin kuin myös verotuloihin sekä palveluverkkoon ja -tarpeeseen.
Lappajärvellä työllisyystilanne oli pitkään varsin hyvä. Poikkeuksellinen vuosi 2020 aiheutti sen, että työllisyystilanne myös Lappajärvellä heikkeni ja työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 9,2 %.
Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan työvoimasta oli 10,5 prosenttia, joka oli Manner-Suomen
toiseksi alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,6 %. Lappajärvelle perustettiin
2 uutta yritystä vuonna 2020.
Lappajärven kunta teetti kiinteistöstrategian vuonna 2018. Tämän jälkeen on vielä teetetty Lakeuden Laskentavoimalla PTS-suunnitelmat. Länsirannan ja Rantakankaan kouluja remontoitiin vuoden 2019 aikana. Rantakankaalla
opetus järjestetään liikuntatilassa. Länsirannan koululla tilanne on helpottunut. Kirjaston ulkoseiniä verhoiltiin.
Uusi Yhteiskoulu valmistui vuoden 2020 lopussa ja koulu aloitti toimintansa tammikuussa 2021. Kunnan ongelmana ovat kiinteistöt, kuten Kotiahonkujan koulu ja toimintakeskus. Molemmat kiinteistöt olivat myynnissä,
mutta niistä saadut tarjoukset eivät johtaneet myyntiin. Ko. kiinteistöjen käyttökustannukset lasketaan niin alas
kuin mahdollista. Lappajärven kunnan haasteena ovat huonokuntoiset ja tyhjillään olevat tilat. Rakennuksilla on
vielä tasearvoa jäljellä, joten niiden alaskirjauksella olisi merkittävä vaikutus kunnan tulokseen.
Yksi merkittävimmistä rakennuskohteista uuden yhteiskoulun lisäksi oli Kalatiekanavan rakentaminen Halkosaareen. Sen rakentamiseen saatiin ELY-keskukselta noin 50 %:n rahoitus.
Suunnitteilla on uuden liikuntahallin rakentaminen, koska käytöstä on poistunut sisäilmaongelmien vuoksi liikuntatiloja. Studio Puisto Arkkitehdit Oy suunnittelee Nykälänniemen aluetta, jonne on tulossa mm. saunamaailma.
Kyrönsaareen suunnitellaan siltoja, jolloin Nykälänniemestä olisi yhteys Halkosaareen.
Näin isot investoinnit lisäävät kunnan lainakantaa huomattavasti. Korkomenot ovat tällä hetkellä pienet, mutta
tilanne voi ajan myötä muuttua. Myös poistot tulevat kasvamaan.
Kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian keskeiset kärjet ovat:
- koko elämän kokoinen asuinkunta
- ovi yrittämiseen ja työhön
- idearikkaasti resursseja käyttävä
- eturivin matkailukunta.
Tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu toimenpide-ehdotukset. Kuntastrategia ohjaa talousarvion tavoitteiden
asettelua ja määrärahoja mahdollisuuksien puitteissa.
Lappajärvi on satsannut matkailun kehittämiseen muutamien hankkeiden kautta. Uusimpana hankkeena on
Kraatterijärven Geopark UNESCON statukselle. Hankkeessa ovat mukana seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli ja Ähtäri. Hankkeelle saatiin ELY-keskuksen 100 prosentin rahoitus. Hankkeelle on palkattu
suunnittelija ja geologi.
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Keväällä 2019 järjestettiin eduskuntavaalit ja uusi hallitus on aloittanut toimikautensa. Viime hallituskauden valmistelema sote-uudistus ei toteutunut. THL:n koordinoima Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma alkaa. Ohjelman tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluita koko maassa. Palveluita kehitetään alueellisissa hankkeissa. THL on palkannut viisi määräaikaista aluekoordinaattoria tukemaan alueilla tehtävää työtä. THL vastaa kansallisesti ohjelman kehittämistoiminnan koordinoinnista sekä hankkeiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Aluekoordinaattorit toimivat yliopistosairaaloiden alueilla paikallisten sote-ammattilaisten ja kehittäjien tukena. Alueilla oli mahdollisuus hakea kehittämishankkeita varten valtionavustusta.
Vuodenvaihteessa 2019 - 2020 Kiinasta käynnistyi tautiepidemia, joka levisi kaikkialle maailmaan. Tautiepidemia
koetteli raskaasti niin Eurooppaa kuin myös Suomea. Keväällä 2020 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tartuntalain nojalla koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja
muun vapaan sivistystyön tilat suljettaviksi. Myös muita julkisia tiloja määrättiin suljettaviksi eikä yleisötilaisuuksia
saanut järjestää. Tämä kaikki aiheutti koko yhteiskunnalle merkittäviä vaikutuksia.
Kuntien kannalta merkittävimmät vaikutukset olivat verotulojen (tuloverot ja yhteisöverot) vähentyminen sekä
kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon menot. Poikkeustilanteen kestolla ja laajuudella oli olennainen vaikutus
kuntien tuloihin ja menoihin. Valtiovarainministeriö teki valtionosuuspäätöksiin muutoksia, joilla parannettiin
kuntien taloutta.
1.1.9 Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Lappajärven kunnalla on riskien hallinnan perusteet ja ohje. Myös hallintosäännössä on säännökset riskien hallinnasta ja vastuista.
Strategiset riskit
Lappajärven kunnalla on kuntastrategia, joka ulottuu vuoteen 2025 saakka. Se sisältää strategiset kärjet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Useimmat tavoitteista vaativat merkittäviä taloudellisia panostuksia.
Kunnan kehittämiseen liittyy aina riskejä. Panostuksista huolimatta tehdyt toimenpiteet eivät aina tuota toivottua
tulosta, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Epävarmuutta luovat myös monet ulkopuoliset tekijät, joihin yksittäiset kunnat eivät voi vaikuttaa.
Toiminnalliset riskit
Henkilöstön osaaminen ja saatavuus
Lappajärven kunnan henkilöstörakenne on pysynyt useiden vuosien ajan vakaana. Henkilöstön vaihtavuus on
melko pientä, mikä osoittaa henkilöstön sitoutumista työhön. Uudet henkilöt on pyritty perehdyttämään mahdollisimman hyvin. Kunnanhallitukselta pyydetään lupa viran ja toimen täyttämiseen. Vuonna 2020 kaikkiin vapautuneisiin tehtäviin ei palkattu uutta henkilöä, vaan tehtävät jaettiin. Henkilöstörakenne on ohut ja siksi varsin haavoittuvainen. Tavoitteena on ollut perehdyttää henkilöille varahenkilöitä, mutta tässä on edelleen kehittämistä.
Rekrytointi tehdään aina tarkan tarve- ja tehtäväharkinnan jälkeen. Pääsääntöisesti rekrytoinnissa ei toistaiseksi
ole ollut ongelmia, vaan vapaana oleviin tehtäviin on ollut päteviä hakijoita. Kunnan keskeisimmissä viroissa ja
työsuhteissa on pätevä henkilökunta.
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä ICT-palvelut tuottaa Järvinet Oy, joka omalta osaltaan huolehtii varahenkilöjärjestelmästä. Perusturvan palvelut tuottaa Järvi-Pohjanmaan perusturva. Lappajärven kunnanvaltuusto
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päätti liittyä Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:öön, joka tuottaa elinvoimapalveluita. Yhtiön koko henkilöstö on
jäsenkuntien käytettävissä.
Henkilöstön työhyvinvointia pyritään ylläpitämään mm. siten, että henkilökunnalle tarjotaan ePassi, jolla voi ostaa
hyvinvointiin ja kulttuuriin liittyviä palveluita. Myös muu ns. tyky-toiminta järjestetään henkilökunnan esittämien
toivomusten mukaisesti. Vuonna 2020 ei voitu järjestää yhteisiä tyky-tapahtumia koronatilanteen vuoksi. Henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua ammattitaitoaan kehittäviin ja ylläpitäviin koulutuksiin ja kursseihin. Koulutus
tapahtui lähinnä etäopiskeluna. Henkilökunnan kanssa käydään kehityskeskustelut tarpeen mukaan.
Päivittäinen toiminta ja prosessit
Tehtävät on järjestetty siten, ettei vaarallisia työyhdistelmiä synny. Laskujen asiatarkastaja ja hyväksyjä ovat kaikilla toimialoilla eri henkilö.
Talousarvion toteutumista seurataan jatkuvasti ja kunnanhallitukselle toimitetaan neljän kuukauden välein toiminnan ja talouden seurantaraportti. Talouden seurantaraportti toimitetaan useammin.
Tietoturvaan liittyen esimies myöntää työtehtävien edellyttämät toimisto- ja erityisohjelmien käyttöoikeudet. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien käyttöoikeuden myöntää hallintojohtaja. Myönnetyt käyttöoikeudet puretaan henkilön jäädessä pois työnantajan palveluksesta.
Huolehditaan siitä, ettei esteelliset henkilöt osallistu asioiden valmisteluun eikä päätöksentekoon.
Tietojärjestelmien toimivuus
Tietojärjestelmien ylläpito, hankinta, suunnittelu- ja kehittämispalvelut ostetaan Järvinet Oy:ltä, jolla on alan erityisosaamista. Kunnalle hankittiin Office365 palvelut (Sähköposti, OneDrive, Sharepoint, Teams) sekä Office 365
varmuuskopiointipalvelu. Lisäksi käyttöön otettiin MFA-tunnistautuminen (Multi Factor Authentication) salasanasuojauksen lisäksi.
Kertomusvuonna uusittiin mm. kirjanpito- ja pankkiohjelma. Kertomusvuonna ei esiintynyt ongelmia tieto-liikenneyhteyksissä.
Suhdannevaihtelut
Lappajärven yrityksistä useat ovat perheyrityksiä. Alueella on useita turkistarhoja, jotka ovat merkittäviä työllistäjiä. Ala on melko suhdanneherkkä ja suhdannevaihtelut näkyvät mm. työvoiman tarpeessa. Suhdannevaihtelulla
on merkittävä vaikutus kunnallis- ja yhteisöverokertymään. Menopuolella suhdannevaihtelut vaikuttavat esim.
toimeentuloturvan menojen kehitykseen. Lisäksi suhdannevaihtelut saattavat vaikuttaa esim. vuokra-asuntojen
kysyntään.
Lainsäädännön muutokset
Päätöksenteossa noudatetaan lainsäädäntöä, hallintosääntöä ja muuta ohjeistusta. Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat on asetettu yleisesti nähtäville. Päätökset on annettu tiedoksi asianosaisille muutoksenhakuohjeineen sekä tiedoksi otto-oikeuden omaavalle toimielimelle.
EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) siirtymäaika päättyi 25.5.2018. Tietosuoja-asetus toi mukanaan merkittäviä uudistuksia henkilötietoja koskevan datan hallintaan. Henkilökunta teki tietosuoja-asetuksen edellyttämät kartoitukset ja selosteet. Tietosuojavastaavan palvelut ostetaan Järvinet Oy:ltä.
Taloudelliset riskit
Talouden tasapaino ja investoinnit
Lappajärven kunnan tilinpäätös on useana vuonna ollut positiivinen, lukuun ottamatta vuotta 2019. Merkittäviä
investointeja on tehty useana vuonna peräkkäin ja myös tuleville vuosille on merkittäviä investointisuunnitelmia:
liikuntahalli, Nykälänniemen suunnitelmat, Kyrönsaaren sillat ym. Lainakanta tulee kasvamaan merkittävästi.
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Tulorahoituksen riittävyys
Lappajärven kunta nosti kunnallisveroprosentin vuodelle 2019 turvatakseen riittävän tulorahoituksen. Täten tuloverot kasvoivat vuoteen 2018 verrattuna. Vuonna 2020 kunnallisverot nousivat hieman vuoteen 2019 verrattuna.
Sen sijaan yhteisöverot ja kiinteistöverot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna.
Kunnallisveroprosentti nostettiin 22,00 prosenttiin vuodelle 2021. Kiinteistöverot pidettiin ennallaan.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudet nousivat merkittävästi vuoteen 2019 verrattuna. Tämä selittyy sillä, että
valtiovarainministeriö korotti valtionosuuksia koronatilanteen vuoksi.
Rahoitusriskit:
Korkoriski
Korkoriskiä on pyritty tasaamaan sillä, että osa lainoista on pitkäaikaisia ja osa lyhytaikaisia. Lainakannasta merkittävä osa on lyhytaikaista lainaa, koska niissä korko on ollut miinus-merkkistä. Uutta pitkäaikaista lainaa otettiin
5,0 milj. euroa. Vanhusten palveluasuntojen ja kehitysvammaisten palveluasuntojen rakentamiseen ARA myönsi
avustusta sekä korkotukilainaa, jonka takaisin maksuaika on 41 vuotta. Nämä lainat siirtyivät kiinteistöjen uudelle
omistajalle, kun Valtionkonttori hyväksyi lainojen siirron. Valtuusto on myöntänyt lainoille omavelkaisen takauksen.
Kunnalla on Danske Bank Oyj:n, Kuntarahoitus Oyj:n, Nordean ja Op Yrityspankin kanssa sopimukset kuntatodistus-ohjelmista, joilla pystyttiin turvaamaan maksuvalmius. Lyhytaikaisten lainojen korot olivat koko vuoden hyvin
alhaisia, jopa negatiivisia, joten korkokuluissa säästettiin merkittävästi. Myös lyhytaikaiset lainat kilpailutettiin
siinä vaiheessa, kun ne erääntyivät. Lainakannan suuruuden vuoksi myös korkokuluihin liittyy huomattava riski.
Valuuttariski
Valuuttariskiä kunnalla ei ole, koska kaikki lainat ovat euro-valuutassa.
Likviditeettiriski
Kunnan talous on ollut tasapainossa vuoden 2020 aikana ja maksuvalmius on pystytty turvaamaan.
Myös tytäryhtiöiden maksuvalmius on ollut kohtuullinen.
Luottoriski
Vuoden 2020 alussa otettiin pitkäaikaista lainaa 5,0 milj. euroa lähinnä uuden koulun rakentamiseen ja muihin
investointeihin. Pitkäaikaista lainaa oli vuoden 2020 lopussa 5.175.000 euroa ja lyhytaikaista lainaa 7.300.000 euroa eli yhteensä 12.475.000 euroa.
Kunnalla on sopimus kuntatodistusohjelmasta Kuntarahoitus Oyj:n, Danske Bank Oyj:n, Nordean ja Op YritysPankin kanssa.
Luottoriskiä arvioitaessa on syytä todeta, että kunnalla on myönnettyä pääomalainaa 1,8 milj. euroa kunnan tytäryhtiölle ja 160.000 euroa intressiyritykselle.
Lappajärven kunta on myöntänyt Avain Palvelukodit Oy:lle kunnan omavelkaisen takauksen Joelinkodin ja Lintukodin kauppojen yhteydessä Avain Palvelukodit Oy:lle siirtyneiden lainojen vakuudeksi, yhteensä 4.434.155 euroa.
Kunnanhallitus on tehnyt vuonna 2013 periaatepäätöksen korottoman lainan myöntämisestä kyläyhdistysten
hankkeille, jotka ovat Aisaparin rahoittamia, yleishyödyllisluontoisia ja kuntalaisia riittävän laaja-alaisesti koskevia.
Vahinkoriskit
Vakuutusmeklariliike Ahjo Oy toimii Lappajärven kunnan vakuutusasioita hoitavana vakuutusmeklarina.
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Vakuutusmeklariliike Ahjo Oy on kilpailuttanut Lappajärven kunnan vakuutukset.
Ahjo on laatinut Vakuutuskäsikirjan, johon on koottu tämän hetkinen vakuutustilanne ja toimintaohjeita vahinkotilanteisiin. Vakuutusten tarkka sisältö selviää vakuutuskirjoista ja –ehdoista.
Lappajärven kunnalla on julkisyhteisövakuutus, toiminnan vakuutus, metsävakuutus, ajoneuvo- ja liikennevakuutukset, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ja ryhmätapaturmavakuutus. Vakuutukset ovat useammasta eri
vakuutusyhtiöstä.
Hallinnon riskit ja oikeudenkäynnit
Hallintotehtävien hoidon laadussa ja ajantasaisuudessa ei ole esiintynyt merkittäviä puutteita. Oikeudenkäyntejä
ei ole ollut.
Riskejä ympäristö-, ihmisoikeusasioihin, korruptioon tai lahjontaan ei ole ilmennyt.

1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
1.2.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistapa ja havainnot
Kunnanvaltuusto hyväksyi 30.6.2014 Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ja 15.12.2014 Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen.
Hallintokunnat antoivat omalta osaltaan selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2020. Ao. lautakunnat ovat käsitelleet ne kokouksissaan ja antaneet tiedoksi kunnanhallitukselle.
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Hallinnon järjestämiseksi valtuusto on hyväksynyt hallintosäännön, joka sisältää myös entisen kunnanvaltuuston
työjärjestyksen ja palkkiosäännön. Hallintosääntö sisältää organisaatiorakenteen, toimivallat ja vastuut.
Kunnanhallitus on antanut ohjeita ja määräyksiä, kuten talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, sosiaalisen median
ohjeen, tietoturvaohjeen, viestintäohjeen, ohjeen toimielinten päätösten sisällöstä sekä useita henkilöstöhallintoon liittyviä ohjeistuksia.
Hallinnossa on noudatettu hyvän hallinnon periaatteita. Toimielimet ovat kokoontuneet säännöllisesti, käsitelleet
niille määrätyt asiat, tehneet tarvittavat päätökset vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen ja seuranneet päätösten toimeenpanoa. Päätöksistä on tiedotettu asianosaisille ja pöytäkirjat ovat olleet yleisesti nähtävillä.
Lautakuntien esityslistat lähetetään kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle.
Henkilöstön tehtäväkuvaukset ja vastuut tarkistetaan kehityskeskustelujen yhteydessä.
Toimielinten ja viranhaltijoiden tekemien päätösten määrään nähden oikaisuvaatimuksia ja valituksia tehtiin vähän.
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
Toiminnan ja talouden seurantaa varten valtuusto hyväksyy toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat talousarviovuoden tammikuun loppuun mennessä. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.
Edelleen toimintaa on ohjattu valtuuston hyväksymällä talousarviolla, jossa on määritelty tavoitteet ja myönnetty
määrärahat tavoitteiden toteuttamiseksi. Kunnanvaltuusto määrittelee tilivelvolliset vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
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Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan sisäisen valvonnan
toimivuudesta koko kuntakonsernin tasolla vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.
Kunnan ylin johto on tilivelvollisina ja esimiehinä vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä
tehtävänmäärittelyjen mukaisesti. He vastaavat siitä, että organisaation kullekin toiminnolle on määritelty vastuutaho. Heidän tehtävänään on luoda toimiva ja kattava ohjaus- ja seurantajärjestelmä.
Vastuualueiden ja toimintayksiköiden vastuuhenkilöt/esimiehet vastaavat siitä, että yksikön henkilöstön toimivalta ja vastuut on asianmukaisesti määritelty. Esimies varmistaa, että alaiset ovat tietoisia omista tehtävistään ja
tulostavoitteistaan ja että edellytykset tehtävistä suoriutumiseen ovat olemassa. Tarvittaessa järjestetään työtehtävien edellyttämää koulutusta.
Johto ja esimiehet varmistavat, että toiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. Esimiehet seuraavat jatkuvasti vastuullaan olevia toimintoja ja ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin välittömästi, kun lainsäädännön, hallintosäännön, toimintaohjeiden tai toimielinten päätösten vastaista tai muutoin virheellistä, tehotonta
tai epätaloudellista toimintaa havaitaan.
Toimielimet nimeävät vastuuviranhaltijat, jotka toimivat laskujen hyväksyjinä ja heille on nimetty varahenkilöt.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa kunnanhallitus antaa toimielimille ohjeet talousarvion käyttösuunnitelmien
laatimisesta, hankintojen suorittamisesta, avustusten jakamisesta, henkilöstön käyttöön liittyvistä asioista, uusien
toimintojen aloittamisesta ja määrittelee hankintarajat ja sisäisestä valvonnasta vastaavat henkilöt. Valtuustolle
on esitetty talousarvion määrärahamuutos, mikäli toiminnan muutos on edellyttänyt määrärahamuutosta.
Kunnanhallitukselle on toimitettu noin neljän kuukauden välein toiminnan ja talouden toteutumaraportti. Sivistysjohtaja ja tekninen johtaja ovat olleet kunnanhallituksen kokouksissa kutsuttuina asiantuntijoina tilanteen mukaan.
Kunnanhallitus nimeää keskuudestaan sisäisen valvonnan järjestämiseksi kaksi (2) rahavarojen, vakuuksien ja
muun taloudellisen toiminnan valvojaa toimikaudekseen.
Riskienhallinnan järjestäminen
Korkoriskien minimoimiseksi talousarviolainojen korot pyrittiin pitämään sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoisina.
Kaikki kunnan maksuliikenne hoidetaan pankkitilien kautta. Kunnanhallitus on nimennyt henkilöt, joilla on kunnan
pankkitilien käyttöoikeus. Myös konekielisesti pankkiin lähtevät maksatuslistat vahvistettiin allekirjoituksin. Ennen
laskun maksatusta se on hallintokunnan puolesta varustettava vastaanotto-, tili- ja muilla merkinnöillä sekä tarkastettava ja hyväksyttävä. Laskun hyväksyjänä ja maksumääräyksen antajana tuli olla eri henkilö.
Kunnan ylin johto sekä toimialojen vastuuhenkilöt ovat lähes kaikessa yksi ja sama henkilö. Jokaisella esimiesasemassa tai vastuullisessa asemassa olevalla työntekijällä/viranhaltijalla on useampi tehtävä, josta hän vastaa. Jos
yksi edellä mainituista henkilöistä on estynyt hoitamasta tehtäviään, tehtävät kasaantuvat niille, joilla on jo muutenkin useampi tehtävä. Näissä tilanteissa riskit lisääntyvät niin toiminnan toteutumisessa kuin talouden hoitamisessakin.
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Hankinnat suoritettiin julkisista hankinnoista annettujen lakien mukaisesti silloin kun ko. lainsäädäntö sitä edellytti.
Sopimustoiminta
Kunnan puolesta tehtävät sopimukset hyväksyi kunnanhallitus, lautakunta tai näiden alainen viranhaltija toimivaltansa puitteissa. Sopimusten valvontaan kuuluu sopimusten täytäntöönpano sekä sopimuksista johtuvat toiminnallisten ja taloudellisten toimenpiteiden hoitaminen määräaikana.
Vakuutukset tarkistetaan vuosittain yhdessä Vakuutusmeklariliike Ahjo Oy/ Teppo Ruottisen kanssa.
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Lautakunnat ovat laatineet omalta osaltaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon ja asianomaiset lautakunnat ovat ne käsitelleet. Merkittävimpänä riskinä esille on noussut kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja kiinteistöjen kunto. Sisäilmaongelmien vuoksi oppilaita ja henkilökuntaa on ollut väistötiloissa koko vuoden. Uuden yhteiskoulun valmistuttua joulukuussa 2020 oppilaat ja opettajat saivat aloittaa työskentelyn uudessa koulussa tammikuussa 2021. Rantakankaalla opetus tapahtuu liikuntasalissa. Myös kirjaston tiloissa on havaittu puutteita, ja
sen tilannetta seurataan säännöllisesti.
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1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen
Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosteen eli
toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään lisäksi tuloslaskelman eristä ja
välituloksista laskettuja tunnuslukuja.
Esitettävä tuloslaskelma sisältää ulkoiset tulot ja kulut.
Talousarviossa vuosikatteeksi oli arvioitu 480.342 euroa, joka talousarviomuutoksen jälkeen oli 1.123.325 euroa.
Tilinpäätöksessä vuosikate oli 1.154.343,54 euroa. Ylijäämää syntyi poistojen sekä varausten ja rahastojen muutosten jälkeen 260.282,67 euroa. Tulos oli n. 656.000 euroa parempi alkuperäiseen budjettiin nähden. Verotuloja
kertyi n. 403.000 euroa vähemmän kuin oli budjetoitu. Valtionosuuksia kertyi 781.652 euroa enemmän kuin oli
alkuperäinen budjetti. Valtio myönsi kunnille koronatukena valtionosuuksien lisärahoitusta, joka paransi huomattavasti kunnan taloudellista tilannetta.
Kunnanhallitus on nimennyt taloustyöryhmän tekemään esityksiä talouden tasapainottamiseksi ja työryhmä jatkaa työskentelyä edelleen. Kunnalla ei ole taseessa katettavia alijäämiä aikaisemmilta vuosilta.
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
ulkoiset toimintatuotot ja -kulut
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
Varausten ja rahastojen muutokset
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate, euroa/asukas
Asukasmäärä

2020
1 000 €
2393

2019
1 000 €
2554

-22944
-20551
9476
12232

-22839
-20285
9693
11071

13
14
-26
-4
1154
-921

3
16
-19
0
476
-906

233
27

-430
27

260

-403

10,43
125,30
395
2925

11,18
52,54
159
2996
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Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista.
Kuntayhtymässä, jossa verorahoitusta ei ole, toimintakatteen on oltava ylijäämäinen. Maksurahoituksen osuutta
toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on
siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on
vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku:
Vuosikate prosenttia poistoista
= 100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset
Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista
investointitasoa pitkällä aikavälillä. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet.
Investointitaso määritetään voimassa olevasta investointisuunnitelmasta, jonka aikajänne on riittävä keskimäärän
osoittamiseksi. Jos poikkeuksellisen suuri poistonalainen investointihanke ajoittuu suunnittelukaudelle tai investointeja on taloussuunnitelmassa leikattu ja siirretty suunnitelman ulkopuolelle, on investointitasoa arvioitava
taloussuunnittelukautta pitemmällä jaksolla.
Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot, ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Myös
nämä väittämät pitävät paikkansa vain, jos poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa.
Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.
Vuosikate euroa/asukas
Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso
asukasmäärällä.

Vuosikate/Poistot %
200

178,0

180
160
140

139,6
125,3

121,9
106,9

120

105,9

100
80
52,54

60
40
20
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vuosikate on riittänyt poistoihin lukuun ottamatta vuotta 2019. Tilikauden tulos osoittaa tulojen ja menojen erotuksen, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä. Tilikauden alijäämä voidaan liittää aikaisempina vuosina kertyneisiin yli- tai alijäämiin.
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1.3.2 Toiminnan rahoitus
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.
Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli
anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän
erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät, netto
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä
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2020
1 000 €

2019
1 000 €

1154

476

-9

0

-5940
302
9

-2792
251
143

-4 484

-1 922

-160
0

0
0

5000
-425
500
0
584
5499
1 015
1246
231
1 015

0
-300
0
0
-553
-853
-2 775
231
3006
-2 775

265
20,5 %

2911
18,7 %

2,64

1,55

15
2925

3
2996

Investointitien tulorahoitusprosentti – tunnusluvun kehitys viimeisen viiden vuoden ajalta:

Investontien tulorahoitus
250

221,3

200
150
93,5

83,6

100
54,5
50

29,6

18,7

20,5

2019

2020

0
2014

2015

2016

2017
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Lainanhoitokate
6

5,47

5
3,83

4
3

3,33
2,64
2,26
1,55

2
1

0,39

0
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INVESTOINNIT
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä
Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen
(ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja
kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko
olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.
Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla
voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy,
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jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.
Investointien tulorahoitus, %
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.
Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.
LAINANHOITO
Lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.
Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla.
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.
Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.
MAKSUVALMIUS
Kassan riittävyys (pv)
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta
maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:
Tuloslaskelmasta:
Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoituslaskelmasta:
Investointimenot
Antolainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

35

1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset
Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.
Tase ja sen tunnusluvut
VASTAAVAA
A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Tietokoneohjelmat
Muut pitkävaik. menot

2020
1 000 €
30 482
459
154
17
288

2019
1 000 €
25 604
352
175
22
155

II Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

20 306
2698
12039
5158
268
38

15 723
2669
6169
4883
375
38

105

1589

9 717
7747
1970

9 529
7718
1811

0

0

C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus

2 394

1 224

0

0

II Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

1148
0
1148
286
199
526
137

993
160
833
302
210
187
134

IV Rahat ja pankkisaamiset

1246

231

32 876

26 828

III Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat

VASTAAVAA
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VASTATTAVAA
A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma
II Muut omat rahastot
III Ed.tilikauden yli-/alijäämä
IV Tilikauden yli-/alijäämä

2020
17 057
15903
0
894
260

2019
16 797
15903
0
1297
-403

B POISTOERO JA VAPAAEHT.
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset

318
318
0

345
345
0

0

0

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

53

57

Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat

0
51
2

0
55
2

15 448

9 629

5 483
4625
0
0
858

1 195
300
0
0
895

9 965
2500
5350
0
1246
77
792
32 876

8 434
3000
4100
0
666
84
584
26 828

52,85
64,10
64,10
1154
395
12 475
4 265
1 970
2 925
13358

63,90
41,29
41,29
894
298
7 400
2 470
1 811
2 996

C PAKOLLISET VARAUKSET

E VIERAS PÄÄOMA
I Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja va.laitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Muut velat
II Lyhtyaikainen
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12. 1000 €
Lainakanta 31.12., €/asukas
Lainasaamiset, 1000 €
Asukasmäärä
Lainat ja vuokravastuut 31.12.2020
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TASEEN TUNNUSLUVUT
Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta
ja velkaisuutta.
Omavaraisuusaste, %
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot)
Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta9.
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman
takaisinmaksuun.
Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet
kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) /Käyttötulot
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman
takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut.
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana,
taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas
= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä
Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän
määrän.
Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.
Lainat euroa/asukas
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden
päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä
Lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien
ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.
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Omavaraisuusaste %
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1.5. Kokonaistulot ja –menot
Kokonaistulot ja –menot laskelma on laadittu tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta. Se sisältää ulkoiset tulot,
menot ja rahoitustapahtumat.
Toiminta
Ulkoiset, Tulot
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korj.erät
- käyttöomaisuuden myyntivoitot
- Pakollisen varauksen purku
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointeihin
Pys.vastaavien hyöd. luovutustulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Oman pääoman lisäys
Kokonaistulot yhteensä

2020
1000 €
2393
9476
12232
13
14

8,00
31,66
40,87
0,04
0,05
0,00
0,00

-9

302
9
0
5000
500
0
29930

-0,03
0,00
0,00
1,01
0,03
0,00
0,00
16,71
1,67
0,00
100,00

Toiminta
Menot
Toimintakulut
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korj.erät
-Pakollinen varaus, kaatop.jälkihoito
- Käyttöomaisuus.myyntivoitto

2020
1000 €
22944
26
4
0

0

Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset

5941
160

Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman vähennykset
Kokonaismenot yhteensä

Täsmäytys:
Kokonaistulot - kokonaismenot= 29930-29500=
Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen
muutos= 584805-1015439=

430
-430

40

425
0
29500

77,78
0,09
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,14
0,00
0,54
1,44
0,00
0,00
100,00

1.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous
1.6.1

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
Yhdistely konsernitilinpäätökseen
Yhdistetty (kpl)
Ei yhdistetty (kpl)

Tytäryhteisöt
Yhtiöt
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt
Muut yhtiöt
Osuuskunnat
Yhdistykset
Säätiöt
Kuntayhtymät
Osakkuusyhteisöt
Muut omistusyhteysyhteisöt
Yhteensä

2
1
1
0

5
1
0
10

Vuonna 2020 ei tapahtunut muutoksia konsernitilinpäätökseen sisältyvien yhteisöjen määrässä.
1.6.2

Konsernin toiminnan ohjaus

Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille
sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.
Lappajärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2018 konserniohjeen, joka on tullut voimaan 1.8.2018. Konserniohje sisältää ohjeistusta konsernin toiminnan puitteille. Hallintosääntö määrittelee konsernijohdon, sen tehtävät ja toimivallan jaon. Konserneja on ohjeistettu talousarviossa asetetuilla tavoitteilla.
Kunnanhallitus on käsitellyt mahdollisuuksien mukaan kuntaan saapuneet kokouskutsut ja esityslistat sekä antanut hallintoelimissä kuntaa edustaville henkilöille ohjeita kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Konsernijohdon päätökset eivät oikeudellisesti sido tytäryhteisöjen toimielimiä. Konsernijohto voi kuitenkin ohjata
kunnan valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kunnan kannan käsiteltävään asiaan.

1.6.3

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Tytäryhteisöt:
KOY Lappajärven Vuokratalot
Korjaukset ja kiinteistöhuolto
Kuluneella tilikaudella korjattiin Mynkelin asuntoalueen lämpöverkostoa. Mynkelin alueella peruskorjattiin myös
yksi asunto täysin ja toinen osittain. Korjauksiin käytettiin tilikaudella yhteensä n. 18.000,00 euroa.
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Kiinteistöhuollossa ulkoalueiden kunnossapito ja toimistoajan ulkopuolinen kiinteistöpäivystys on hoidettu ostopalveluna eri yrityksiltä. Taloyhtiön osa-aikainen kiinteistönhoitaja sanoutui irti syyskuussa ja tällöin kiinteistöhuollosta ja -päivystyksestä pyydettiin tarjoukset eri kiinteistöhuoltoyrityksiltä. Valituksi tullut yritys Lakeuden
Kiinteistöhuolto Oy aloitti 1.12.2020.

Vuokralaisdemokratia
Yhtiön hallituksessa ei ole asukkaiden edustajaa.
Käyttötiedot, asukasmäärä ja - vaihtuvuus
Vuokratalojen asuntoja oli tyhjillään 63 kpl (3364 m2) kertomusvuoden lopussa. Eniten tyhjillään olevia asuntoja
oli Mynkelinmäellä, jossa oli vapaana 21 kpl kaksioita (1220,5 m2) ja palvelutalolla, jossa oli tyhjänä 16 kpl yksiöitä
sekä Harjulan pienkoti (594 m2). Harjun rivitaloilla oli tyhjänä kaksi kolmiota ja yksi neliö (240 m2), Lukion rivitalolla kolmio ja kaksi neliötä (259 m2), Taavetinmatissa kaksi yksiötä ja kaksio (135 m2), Timontaavi I-talossa kaksio
ja kaksi kolmiota (200 m2), Timontaavi II-talon kaikki asunnot (529,5 m2) sekä Tupsulan rivitalolla kaksio (50 m2).
Asunto-osakkeista oli tyhjänä yksiöt Karvalanrivin (35,5 m2) ja Itäkylänrivin (36 m2) rivitaloissa sekä kaksio (64,5
m2) Taavinrivissä.
Suunnitelmat tuleville kausille
Edetään korjauksissa Rakennuttajan Laskentavoima Oy:n tekemän PTS:n mukaisesti taloudellisten mahdollisuuksien mukaan ja toteutetaan WSP Finland Oy:n strategiaa kiinteistöjen käytöstä poistamiseen.
Tähän mennessä kiinteistöistä on tyhjätty seuraavat: Harjuntie 2 asunnot 1 - 6 ja pienkoti, Mynkelintie 12 asunnot
1 - 8, Taavinkuja 10 asunnot 1 - 9 sekä Koulutie 34 (Rantakankaan asuntola) asunnot 1 - 4 ja päiväkoti . Kaikkiaan
asuintiloja on tähän mennessä tyhjätty 29 kpl.
Korjaustoimet priorisoidaan kiinteistöjen käyttötarpeen ja korjauskulujen perusteella. Peruskorjausrahoitusta on
haettu omistajalta Lappajärven kunnalta, mutta rahoitusta ei ole myönnetty.
Kiinteistövakuutukset tarkistetaan ja kilpailutetaan heti alkavalla kaudella.

Lappajärven Lämpö Oy
Yhtiön hallitus kokoontui kaksi kertaa.
Lappajärven Lämpö Oy:llä oli Kuntarahoitus Oyj:ltä kuntayritystodistusohjelman mukainen lyhytaikainen laina.
Lainaa lyhennettiin 80.000 eur vuonna 2020. Lainamäärä 31.12.2020 on 1.140.000 euroa. Yhtiön tilikauden 2020
voitto oli 10.675,35 €.i
Lappajärven Lämpö Oy tuottaa lämpöä kahdella laitoksella. Vanhempi biolämpökeskus on otettu käyttöön vuonna
2004 ja uusi biohöyrylämpökeskus vuonna 2012. Vanha laitos sijaitsee osoitteessa Hyytisentie 6 ja uusi laitos Kankaantie 10. Laitosten yhteisteho on 8,5 MW. Lämpö tuotetaan palaturpeella ja puuhakkeella. Huippukulutuksen
aikana käytettiin lisäksi raskasta polttoöljyä.
Kaukolämpöverkoston pituus on n. 9 km. Kaukolämpöön on liitetty keskustan alueella lähes kaikki suurimmat kiinteistöt ja merkittävä osa teollisuusalueen tuotanto- ja varastorakennuksista. Tällä hetkellä kaukolämpöön liitettyjen kiinteistöjen määrä on 55. Liitettyjen kiinteistöjen määrä on lisääntynyt neljällä edellisvuodesta.
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Lämpötariffi koostuu liittymismaksusta, perusmaksusta ja energiamaksusta. Liittymismaksu on kertaluonteinen ja
peritään kiinteistön liittyessä kaukolämpöön. Liittymismaksun suuruus riippuu tilausvesivirrasta. Perusmaksu on
vuotuinen kiinteä maksu, joka määräytyy niin ikään asiakkaan tilausvesivirran mukaan. Energiamaksu määräytyy
polttoaineiden hinnan sekä lämmön tuotantoon ja jakeluun liittyvien kustannusten perusteella. Energiamaksu on
tällä hetkellä 51 €/MWh alv 0%. Energiamaksu on sama kaikille asiakkaille.
Laitosten hoidosta vastaa Järviseudun Huolto- ja asennuspalvelu Oy.
Toiminta:
Vuonna 2020 tuotettiin lämpöä yhteensä 11139 MWh ja myytiin 10051 MWh. Kankaantien laitoksen osuus tuotetusta lämmöstä oli 71 % ja Hyytisentien laitoksen osuus 29 %.
Polttoaineet:
Hakkeen osuus käytetystä polttoaineesta oli 6794 MWh eli 51,8 %, turpeen 5114 MWh eli 39 % ja raskasöljyn
1203 MWh eli 9,2 %.
Palaturpeen toimitussopimus oli Vapo Oy:n kanssa 5000 MWh, mikä jakaantui laitoksille suhteessa 36/64. Vuonna
2020 palaturve kilpailutettiin vuosille 2021-2023. Kilpailun voitti Mantela Heat Oy (Turvebotnia). Haketta ostettiin
3663 MWh ja terminaalista poltettiin 3103 MWh.
Laitosten sähkön kulutus oli yhteensä 420640 kWh, vanhalla laitoksella 62600 kWh ja uudella laitoksella 358040
kWh.
Korjaukset ja kunnossapito:
Hyytisentien laitoksella katkesi jälleen polttoaineen siirtoruuvi. Se poistettiin ja käytettiin hitsattavana. Lisäksi on
korjattu syöttösuppilon anturi. Kankaantien laitoksella on korjattu luvo ja tuhkaruuvi. Lisäksi on korjattu ja huollettu kompressoria.
Muuten laitoksilla tehtiin normaalit kunnossa- ja ylläpitoon liittyvät huollot, korjaukset ja hoito.

Kiinteistö Oy Lappajärven Virastotalo
Lappajärven kunta omistaa osakekannasta 62,84 %. Yhtiön hallituksessa on kaksi kunnan edustajaa.
Kiinteistössä oli vesivahinko, joka korjattiin. Tilikauden kirjanpidollinen tulos oli 11.352,57 euroa. Tulos oli hoitomenojen osalta ylijäämäinen 17.504,45euroa. Hoitovastikkeen kumulatiivinen alijäämä oli -52.032,86 euroa, joten
tulevalle tilikaudelle siirtyy –34.528,41 euroa. Yhtiö on tehnyt poistoja vain koneista ja kalustosta.
Yhtiön tulevan toiminnan haaste on kiinteistön matala käyttöaste.

Lappajärven Loma-Golf Oy
Lappajärven kunta omistaa Lappajärven Loma-Golf Oy:n osakkeista 26,9 % ja äänistä 74,8 %. Yhtiön tilikauden tulos oli 58.591,68 euroa.
Virusepidemialle ei ollut merkittäviä vaikutuksia yhtiön palvelujen kysyntään vuonna 2020. Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin 19 henkilöä. Kokoaikaisiksi muutettuna 4. Vakituisia henkilöitä on ollut 2.
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1.6.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Kuntakonsernin tuleva kehitys myötäilee pääosin kunnan kehitystä. Kunnan asukasluku vähenee vuosittain, mikä
jossain määrin vaikuttaa mm. asuntojen kysyntään. Siihen vaikuttaa myös kunnan työllisyystilanne, mikä viime
vuosina oli hyvä, mutta heikkeni kesällä 2020.
Lappajärven Lämpö Oy:n perustamisen yhteydessä vuonna 2014 kunta sijoitti noin kolmasosan yhtiön taseesta
yhtiöön apporttina, joten tämänkin vuoksi yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet kannattavaan toimintaan.
KOY Lappajärven Vuokrataloille on tehty kiinteistöstrategia, jonka mukaan kiinteistöille pitäisi tehdä merkittäviä
peruskorjauksia. Vuokratalojen tilannetta helpotti jonkin verran kunnan sijoitus yhtiöön vuonna 2018. Taloyhtiö
on esittänyt, että kunta myöntäisi pitkäaikaista lainaa asuntojen korjauksiin.
Kunta myi terveysaseman Attendolle ja Lintukodin ja Joelinkodin Avain Palvelukodit Oy:lle. Kunta on vuokrannut
ne itselleen ja edelleen Järvi-Pohjanmaan perusturvalle, joka on vuoden 2019 alusta lukien tuottanut kunnan perusturvan palvelut.
Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymä muutetaan osakeyhtiöksi.

1.6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Konsernivalvonta tarkoittaa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia. Konsernivalvonnassa on erityisesti seurattava valtuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutumista. Konsernivalvonnassa seurataan myös riskienhallintajärjestelmien toimivuutta tytäryhteisöissä.
KuntaL 25 a §:n nojalla konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnan konsernijohdon vastuulla on kuntakonsernin
ohjauksen ja konsernivalvonnan järjestäminen.
Kunnanhallitus on käsitellyt myös konserniin kuuluvien yhteisöjen kokouskutsut ja esityslistat aina kun ne on kuntaan saatu.
Lappajärven kunnan konserniohje hyväksyttiin vuonna 2018. Siinä määritellään mm. asiat, joista tytäryhtiöillä on
velvollisuus hankkia kunta kanta asiaan ennen päätöksentekoa.
Tytäryhtiöiden kunnan yhtiökokousedustajat ovat pääosin luottamushenkilöitä, samoin kuin hallitusten edustajat.
Kuntakonserniin kuuluvia pyydettiin toimittamaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston edellyttämät tilinpäätöstiedot.
Tiedonkulku on toiminut, mutta siinä on parannettavaa.
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1.6.6

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyht.voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentamiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentamiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden yli/alijäämä

2020

TP 2019
13151
-34163

13 414
-34 769

-37

-33

-21 049
9476
14052

-21 388
9 693
12 594

13
103
-108
-16
-8
2 471

3
221
-85
-27
112
1 011

-1846
-1846
0
625
2
-3
0
-48
576

-1 758
-1 758
25
-722
-29
0
9
19
-723

2020
38,5
133,9
845
2 925

2 019
38,6
57,5
337
2 996

Konsenituloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot/Toimintakulut %
Vuosikate/Poistot %
Vuosikate €/as
Asukasmäärä

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: = 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut
Konsernin koko ja konserniin kuuluvien yhteisöjen luonne vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät konsernikohtaisia eroja.
Vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, konsernin tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen
vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku: Vuosikate prosenttia poistoista = 100* Vuosikate/(Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset) Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan konsernin tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat
konserniyhteisöjen keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten
investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet. Vuosikate euroa/asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen
riittävyyden arvioinnissa.
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan ja investointien rahavirta

TP 2020

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta

TP 2019

2 471
-3
-65
2 403

1 011
0
42
1 053

-7 073
302
15
-6 756
-4 353

-4 048
252
144
-3 652
-2 599

-160
0
-160

3
3

5 937
-1 107
406
5 236

726
-628
-467
-369

29

-28

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä
Rahoitustoiminnan nettokassavirta

-59
-10
56
639
626
5 731

-75
-138
5 051
-5 148
-310
-704

Kassavarojen muutos

1 378

-3 302

Kassavarat 31.12.
Kassavarat 1.1.
Kassavarojen muutos

3 624
2 246
1 378

2 246
5 548
-3 302

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä
5 vuodelta, €
Investointien tulorahoitus%
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys (pv)

1739
36,5
1,08
31

1330
26,6
1,30
27

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pys. vastaavien hyödykk. luovutustulot
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Antolainsasaamisten vähennys
Antolainauksen muutokset yhteensä
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset yhteensä
Oman pääoman muutokset
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INVESTOINNIT
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä
Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen
(ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja
kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko
olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.
Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla
voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä siltä osin kuin kertymä on laskettavissa. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen.
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.
Investointien tulorahoitus, %
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu
tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi
pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.
Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.
LAINANHOITO
Lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan konserniyhteisöjen omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.
Luotettavan kuvan konsernin lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla.
Konsernin lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko,
kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.
MAKSUVALMIUS
Kassan riittävyys (pv)
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Konsernin maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta
maksut voidaan kattaa konsernin rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset.
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KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT
Konsernitase

TP 2020

TP 2019

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

786

828

Muut pitkävaikutteiset menot

282

151

1 068

979

4 100

4 046

24 117

18 040

Kiinteät rakenteet ja laitteet

5 345

5 121

Koneet ja kalusto

1 807

1 944

Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset

Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut
Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat
Aineelliset hyödykkeet

53

53

247

1 732

247

1 732

35 669

30 936

4 121

4 093

4 121

4 093

160

0

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset

0

1

4 281

4 094

41 018

36 009

Valtion toimeksiannot

53

54

Lahjoitusrahastojen eritysikatteet

14

14

3

4

70

72

390

379

0

160

0

160

1 367

1 475

Lainasaamiset

82

-258

Muut saamiset

728

381

2 177

1 598

227

192

2 404

1 950

Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
ARVOSTUSERÄT
TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Muut toimeksiannot
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
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Osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit

0

0

Rahoitusarvopaperit

0

0

Rahat ja pankkisaamiset

3 625

2 246

Vaihtuvat vastaavat

6 419

4 575

47 507

40 656

VASTAAVAA

Konsernitase

TP2020

TP2019

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Peruspääoma

15 902

15 902

0

312

1 757

2 491

576

-723

18 235

17 982

3 132

2 780

Poistoero

0

0

Vapaaehtoiset varaukset

0

0

0

0

176

256

176

256

Valtion toimeksiannot

53

108

Lahjoitusrahaston pääomat

54

58

Muut toimeksiantojen pääomat

16

17

123

183

Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä
Oma pääoma
Vähemmistöosuudet
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset
Pakolliset varaukset
Toimeksiantojen pääomat

Toimeksiantojen pääomat
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen korollinen vieras po

10 890

5 709

Pitkäaikainen koroton viera po

875

910

Muut velat

241

243

18

18

12 024

6 880

2 500

3 000

Laskennallilset verovelat
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat
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Lyhytaikainen korollinen vieras po

7 266

6 286

41

0

4 010

3 289

Lyhytaikainen

13 817

12 575

VIERAS PÄÄOMA

25 841

19 455

VASTATTAVAA

47 507

40 656

Konsernin tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Konsernin lainat, €/asukas
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €
Kunnan asukasmäärä
Lainat ja vuokravastuut 31.12.2020

2020
44,98
70,5
2 333
798
7062
20 656
0
2925
22101

2019
51,07
54,5
1 768
590
5005
14 995
0
2996

Lainat muilta luotonantajilta
Lyhytaikainen koroton vieras po

Konsernitaseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat konsernin omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta
ja velkaisuutta.
Omavaraisuusaste, %
= 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)
Omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä
sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää
50 %:n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaisuusaste merkitsee kuntakonsernissa
merkittävää velkarasitetta.
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman
takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet konsernilla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) /Käyttötulot
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman
takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut.
Tunnusluku ottaa paremmin huomioon erilaisilla malleilla, kuten rahoitusleasingsopimuksilla
rahoitetut hankkeet, jotka eivät näy velkana konsernin taseessa. [2017]
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä).
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas
= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä
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.
Konsernin lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.
Konsernin lainat, euroa/asukas
Konsernin lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja konsernin
omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

KONSERNIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
Vakinainen henkilökunta
Lappajärven kunta
KOY Lappajärven Vuokratalot
Lappajärven Lämpö Oy
Lappajärven Virastotalo Oy
Lappajärven Loma-Golf Oy
Yhteensä

31.12.2020
76
1
0
0
2
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1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet
1.7.1

Tilikauden tuloksen käsittely

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen 233.495,54 euroa käsittelystä seuraavaa:
-

1.7.2

tuloutetaan poistoeroa lukion rakennuksesta 26.787,13 euroa
tilikauden 2019 näin muodostuva ylijäämä 260.282,67 euroa, joka siirretään tilikauden yli/alijäämätilille.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 893.916,60 euroa. Vuoden 2020 tilinpäätös kasvattaa tilikauden ylijäämän (260.282,67 euroa) verran taseeseen kertynyttä ylijäämää.
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Kuntalain 118 §:n mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa.
Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin
viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai
kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut
ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:
1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuuden harkinnanvaraista korotusta
negatiivinen;
2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu
keskimääräinen tuloveroprosentti;
3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;
4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

Uudet kriisikuntakriteerit
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerejä on uudistettu. Uudistetut kriisikuntakriteerit kuvaavat kunnan taloutta eri näkökulmasta nykyistä paremmin. Kriisikuntamittariston rakenne säilyy ennallaan, mutta tunnuslukuja ja niiden raja-arvoja on muutettu.
Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan vanhoja kriteerejä.
Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:
• jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa. (ei muutosta nykyiseen)
• jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään
1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa (ei muutosta nykyiseen)
TAI
• jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot:
1) kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia;
2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu
keskimääräien tuloveroprosentti;
3) asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien
kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla:
4) konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8.
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2 Talousarvion toteutuminen
2.1 Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen
LAPPAJÄRVEN VUOKRATALOT OY
Tavoite
Tilojen käyttöaste
Talouden tervehdyttämissuunnitelma

Korjausinvestointien suunnitelma ja toteutusaikataulu, PTS
Tilikauden tulos

TA 2020
90 %
Suunnitelma tehty alkuvuodesta 2019 ja
suunnitelman toteuttaminen
Tehty

Toteutuma
60 %
Toteutetaan

>0

-2.867,08 €

TA 2020
85 %
tehty
>0

Toteutuma
42,0 %
Toteutui
11.352,57

TA 2020
Lainan lyhentäminen
vuosittain
>0

Toteutuma
Toteutui

TA 2020
tehty

Toteutuma
Toteutui

>0

58.591,68

Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan

VIRASTOTALO OY
Tavoite
Tilojen käyttöaste
Taloussuunnitelma
Tilikauden tulos
LAPPAJÄRVEN LÄMPÖ OY
Tavoite
Taloudellinen kannattavuus
Tilikauden tulos

10.675,37

LAPPAJÄRVEN LOMA-GOLF OY
Tavoite
Talous- ja toimintasuunnitelma
Tilikauden tulos
Kuntayhtymät
Järviseudun koulutuskuntayhtymä
Järviseudun Sähkövoima ky
E-P:n sairaanhoitopiiri ky
Eskoon sosiaalipalvelujen ky
Etelä-Pohjanmaan liitto

28,1 %
33,33 %
2,06 %
1,63 %
1,78 %
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2.2 Käyttötalouden toteutuminen
2.2.1 Yleishallinto
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.
2.2.1.1 Luottamushenkilöhallinto
Toiminnan kuvaus
Kunnanvaltuusto hyväksyi hallintosäännön 29.5.2017 § 25. Valmistelussa on hallintosäännön uudistaminen muuttuneen lainsäädännön vuoksi ja koska kunnanvaltuusto päätti 14.12.2020 siirtyä ”hiljaiseen” valiokuntamalliin.
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.
Kunnanvaltuusto määritti kunnan kehittämistavoitteet ja antoi hyväksymällään talousarviolla taloudelliset voimavarat palveluiden ja toimintojen järjestämiselle. Kunnanvaltuusto piti 6 kokousta ja käsitteli 79 asiaa. Lisäksi pidettiin iltakouluja. Valtuusto valitsi kunnanhallituksen jäsenet sekä valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi
1.6.2019 – 31.5.2021.
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. Kunnanhallitus kokoontui 22 kertaa ja käsitteli 240
asiaa. Kunnanhallitus nimesi eri toimikuntiin jäsenet hallituskaudekseen.
Kunnanhallituksen nimeämä taloustyöryhmä kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 30 asiaa. Taloustyöryhmä teki esityksiä kunnanhallitukselle talouden tasapainottamiseksi, osa esityksistä tuli lautakuntien valmistelun pohjalta. Jotkut
toimenpiteet olivat kertaluonteisia ja osa toiminnallisia säästöjä, kuten kirjastoauton lakkauttaminen. Säästöjä
syntyi osittain koronan vuoksi, koska yleisötapahtumia ei voitu järjestää, kirjastot ja liikuntatilat olivat suljettuna
ja kesätyöntekijöitä ei voitu palkata. Osa henkilökunnasta lomautettiin, osa vaihtoi lomarahan vapaaksi ja osa otti
palkatonta vapaata. Näistä syntyi säästöjä noin 101.000 euroa. Henkilöstösäästöjä syntyi, kun vapautuneisiin tehtäviin ei palkattu henkilöstöä. Tästä syntyi noin 92.2000 euron säästöt. Hallitus ja valtuusto luopuivat yhdestä kokouspalkkiosta.
Kunnanhallituksen päätöksistä tehtiin kolme oikaisuvaatimusta ja viranhaltijapäätöksestä yksi oikaisuvaatimus.
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Tavoite
Päätöksenteko; asioiden
käsittely on viivytyksetöntä ja tasapuolista
Valmistelu ja päätöksenteko
Tiedottaminen

Mittari
Käsittelyaika

Tavoitetaso
Käsittelyaika on alle 3 kk
vireille tulosta

Toteutuma
Toteutui

Oikaisujen ja valitusten
määrä
Tilaisuuksien määrä

Päätösten pitäminen valituselimissä
Järjestetään kyläiltoja,
seminaareja ja valtuuston iltakouluja

Ei tehty valituksia.
Järjestettiin valtuuston
iltakouluja.

Talous
Luottamushenkilöhallinto
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelman mukaiset
poistot
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti 2019

Bu-muutos

Budjetti+
muutos

Toteutuma

-256.560
-256.560
-1.770

-1.000
-1.000

-257.560
-257.560
-1.770

1.900,00
-225.154,49
-223.254,49
-4.863,84

-258.330

-1.000

-259.330

-228.118,33

Poikkeama
-1.900,00
-32.405,51
-34.305,51
3.093,84
-31.211,67

2.2.1.2 Yleiset toimistopalvelut
Toiminnan kuvaus
Yleisten toimistopalvelujen tulosalueeseen sisältyvät hallintotoimisto, työterveys, työsuojelu ja muut henkilöstömenot.
Toiminta
Tiedotettiin kunnan valmisteilla olevista asioista ja päätöksistä. Päätökset pantiin täytäntöön niiden saatua lainvoiman.
Hyväksyttiin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2020 ja Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2020.
Lappajärvi-pakettia käytettiin seuraavasti: opiskelijatuet 700 euroa ja rakentamisraha 856,99 euroa.

Tavoite
Tiedottaminen

Mittari
Aika

Henkilöstön työhyvinvointi

Henkilöstön vaihtuvuus
ja sairauspoissaolot

Tavoitetaso
Kh:n ja kv:n esityslistat
lehdistölle ja nettiin ennen kokousta, päätöksistä
tiedottaminen kokouksen
jälkeen
Sairauspoissaolojen vähentyminen ja motivoitunut henkilöstö.
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Toteutuma
Toteutui.

Henkilöstön vaihtuvuus
oli vähäistä.

Sairauspoissaolot ovat
maltilliset.
Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja yhteistyökykyinen henkilökunta

Kehityskeskustelut ja
asiakaspalaute

Kehityskeskustelu käydään tarvittaessa ja ylläpidetään henkilöstön
osaamista

Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua ammattitaitoaan ylläpitävään koulutukseen.

Talous
Yleiset toimistopalvelut

Budjetti 2020

Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelman mukaiset
poistot
Tilikauden yli- /alijäämä

25.000
-358.010
-333.010

Bu-muutos

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
25.000
17.343,88
7.656,12
-358.010
-307.611,05
-50.398,95
-333.010
-290.267,17
-42.742,83
-5.623,08
5.623,08

-333.010

-333.010

-295.890,25

-37.119,75

2.2.1.3 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. Etelä-Pohjanmaan liitos perussopimus tarkistettiin, koska Isokyrö liittyi Etelä-Pohjanmaahan.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Yhteistyö viranomaistahojen kanssa

Mittari
Tapaamiset

Tavoitetaso
Tavataan eri toimijoita.

Toteutuma
Toteutui. Tavattu mm.
ELY:n, E-P:n liiton ja Kevan edustajia.

Talous
Muu yleishallinto
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelman mukaiset
poistot
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti 2020

Bu-muutos

28.800
-164.800
-136.000

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
28.000
18.016,70
10.783,30
-15.007
-179.807
-162.937,80
-1.862,20
-15.007
-151.007
-144.921,10
-6.085,90

-136.000

-15.007
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-151.007

-144.921,10

-6.085,90

2.2.1.4 Työllistäminen
Toiminnan kuvaus
Lappajärveläisten nuorten kesätyöllistämistä tuettiin 2522,51 eurolla ja nuoria työllistettiin 10.
Työllisyysprojektia jatkettiin yhteistyössä Evijärven kunnan kanssa. Kustannukset jaettiin Evijärven ja Lappajärven
kuntien kesken asukasluvun suhteessa. Hankkeeseen saatiin TE-keskukselta tukea.
Kuntouttavan työtoiminnan pilotti
Kunnassa toteutettiin 15.10.2020 alkaen 12 viikon mittainen kuntouttavan työtoiminnan pilotointi. Ryhmä koottiin yhteistoiminnassa Järvi-Pohjanmaan perusturvan kanssa ja sen tehtävänä oli suorittaa siivous- ja korjaustöitä.
Ryhmä kävi myös tutustumassa Vimpelin toimipisteen työvoimapoliittisiin koulutuksiin. Ryhmätoimintaa koordinoi palkkatuella palkattu henkilö. Ryhmätoiminnan ajalta kunnan ei tarvinnut maksaa osallistujien työmarkkinatuesta, eli ns. ”sakkomaksua”.
Majakka-hanke
Lokakuun lopussa päättynyt kolmivuotinen Majakka-hanke ohjasi kolmena toimintavuotenaan asiakkaita lähes
100 kertaa erilaisiin toimenpiteisiin, joita ovat työllistäminen, työkokeilu, palkkatuettu työ, työvoimapoliittinen tai
muu koulutus tai opinnot tai esimerkiksi eläkejärjestelyt. Sama asiakas voi olla peräkkäin useassa toimenpiteessä.
Asiakkaita oli kolmen vuoden aikana yhteensä 108 Lapajärvellä ja Evijärvellä, joiden yhteishanke Majakka oli. Asiakkaat arvostavat kuntaan jalkautuvaa palvelua ja henkilökohtaisen tuen saamista työnhakutilanteessa. Marraskuun alusta työtä jatkoi Majakka II-hanke. Hankkeen projektipäällikkönä ja työvalmentajana toimi Aino Alppinen.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Nuorten työllistäminen

Mittari
Määrä

Työttömien aktivoiminen

Määrä

Tavoitetaso
Nuorten työllistämisen tukeminen
määrärahan puitteissa.
Työttömille harjoittelupaikan löytyminen tai kurssin järjestyminen.

Toteutuma
Toteutui.
Toteutui.

Talous
Työllistäminen
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelman muk. p
Tilikauden yli- /alijäämä
Talous
Yleishallinto yhteensä
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelman muk.po
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti 2020

Bu-muutos

28.610
-44.470
-15.860
-15.860

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
28.610
25.198,85
3.411,15
-44.470
-42.137,30
-2.332,70
-15.860
-16.938,45
1.078,45
-15.860

-16.938,45

1.078,45

Budjetti
Bu-muutos Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
2020
muutos
82.410
82.410
62.459,43
19.950,57
-823.840
-16.007
-839.847
-737.840,64 -102.006,36
-741.430
-16.007
-757.437
-675.381,21
-82.055,79
-1.770
-1.770
-10.486,92
8.716,92
-743.200
-16.007
-759.207
-685.868,13
-73.338,87
57

2.2.2 Sosiaali- ja terveystoimi
Järvi-Pohjanmaan perusturva on tuottanut perusturvan palvelut 1.1.2019 alkaen. Järvi-Pohjanmaan perusturva
järjestää ja tuottaa myös Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut.
Terveysasema on myyty Attendolle ja Lintukoti sekä Joelinkoti Avain Palvelukodit Oy:lle. Attendo on tuottanut
hoivapalvelut sekä Lintukodissa että Joelinkodissa vuoden 2019 alusta lukien.
Järvi-Pohjanmaan perusturva tuottaa oman tilinpäätöksen vuodelta 2020, jossa on kuvattu kaikki toiminnot tarkasti.
2.2.2.1 Toimielimet ja projekti
Perusturvan hallintoon kuuluvat perusturvalautakunnan, vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston toimintakulut, jotka jaetaan asukasluvun suhteessa kunnille.
Toimielimet ja projektit
Toimintamenot

Budjetti 2020
Bu-muutos
-13.630

Budjetti+mu
Toteutuma
Poikkeama
-13.630
-8.694
-4.936,00

2.2.2.2 Terveyspalvelut
Perusterveydenhuolto huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta. Neuvola ja kouluterveydenhuolto toteutetaan lähipalveluna.
Erikoissairaanhoito ostetaan pääasiassa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Ensihoito on myös erikoissairaanhoidon suurtuotteessa.
Terveyspalveluihin kuuluvat myös Suun terveydenhuolto, Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto ja Työterveyshuolto. Työterveyshuolto siirtyy TT-Botnia Oy:lle vuoden 2021 aikana.
Terveyspalvelut
Toimintamenot

Budjetti 2020
Bu-muutos
Budjetti+mu
Toteutuma
Poikkeama
-5.754.224
-200.000
-5.954.224 -6.149.447,00
195.223

2.2.2.3 Hoito- ja hoivapalvelut
Hoito- ja hoivapalvelujen tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät palvelut.
Hoito ja hoiva
Toimintamenot

Budjetti 2020
Bu-muutos
Budjetti+mu
Toteutuma
Poikkeama
-4.700.758
-100.000
-4.800.758
-4.857.798
57.040

2.2.2.4 Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalveluiden kokonaisuuteen kuuluvat perhepalvelut, aikuisten palvelut ja vammaisten palvelut.

Sosiaalipalvelut
Toimintamenot

Budjetti
Bu-muutos
2020
-2.625.189
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Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
-2.625.189
-2.763.769
138.580

2.2.2.5 Perusterveydenhuolto
Ohjelmien hankinnat ja poistot vuodelta 2018.
Budjetti 2019

Toteutuma

Toimintatuotot
Toimintamenot
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Sosiaali- ja terveystoimi
yhteensä
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelman mukaiset
poistot
Tilikauden yli- /alijäämä

Poikkeama
122,07
-122,07
-5.163,42
-5.163,42

Budjetti 2020

Bu-muutos

Budjetti+
muutos

Toteutuma

-13.093.801
-13.093.801

-300.000
-300.000

-13.393.801
-13.393.801

122,07
-13.779.830,07
-13.779.708,00
-5.163,42

-13.093.801

-300.000

-13.393.801

-13.784.871,42

-122.07
122,07
5.163,42
5.163,42
Poikkeama
-122,07
386.029,07
385.907
5.163,42
391.070,42

Palveluliikenne ja erilaiset sos. ja terv.toimen palvelujen siirrosta aiheutuneet menot.
Sosiaalitoimen palvelut
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelman mukaiset
poistot
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti 2020

Bu-muutos

Budjetti+
muutos

Toteutuma

Poikkeama

-10.000
-10.000

-10.000
-10.000

-1.288,55
-1.288,55
-10.328,22

-8.711,45
-8.711,45
10.328,22

-10.000

-10.000

-11.616,77

1.616,77

2.2.3 SIVISTYSTOIMI
Kunta järjestää esi-, perus- ja lukiokoulutuksen; toisen asteen koulutusta järjestävät Järviseudun koulutuskuntayhtymä eli Jami sekä Sedu. Eri-ikäisten vapaa-ajan ohjattua toimintaa sekä taiteiden perusopetusta järjestävät Järvilakeuden kansalaisopisto ja Härmänmaan musiikkiopisto, joille kunta maksaa kannatusmaksua tai kuntaosuudet
opetuksesta. Sivistystoimi ylläpitää kouluverkkoa, johon kuuluu Lappajärven yhteiskoulu keskustassa ja kaksi kyläkoulua, 2-opettajaiset Länsirannan ja Rantakankaan koulu.
Sivistystoimeen kuuluu myös kirjaston ylläpitäminen sekä vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksien järjestäminen kuntalaisille, kesäasukkaille ja kunnan matkailupalvelujen käyttäjille. Kunnan tarjoamien palvelujen ydintä
on kirjastopalvelut. Palveluja karsittiin vuoden 2020 aikana, kun kirjastoauton toiminta lakkautettiin.
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Vuosi 2020 on ollut koulurakentamisen vuosi. Vuoden 2020 ajan kuten kaksi edellistä vuotta keskustan alueen
lasten opetusta on järjestetty kyläkouluilla sekä opetuksen käyttöön on vuokrattu ns. Kivikoulu sekä Jamin tiloja.
Uusi hirsirakenteinen yhteiskoulu luovutettiin kunnalla 31.11.2020; käyttöönotto oli 7.1.2021.
Vuodesta teki todella poikkeuksellisen uuden koulun lisäksi maailmanlaajuinen Covid-19- pandemia: osaa henkilökunnasta lomautettiin, etäopetusta annettiin niin perusopetuksessa kuin lukiokoulutuksessakin, varhaiskasvatus
sopeutti toimintojaan ja monet käytännöt niin opetuksessa kuin palavereissa muuntuivat.
Ns. korona-vuosi näkyi selvästi myös sivistystoimen taloudessa. Pandemiaan liittyy kaksi isompaa taloudellista
seikkaa: osa työntekijöistä oli lomautettuna, mistä tuli säästöä henkilöstömenoissa. Kunnan lomautukset taloudellisista syistä eivät koskeneet opetushenkilöstöä. Henkilöstömenojen toteumaprosentti oli 88,7. Lisäksi kunta
sai kaksi valtionavustusta korona-pandemian vaikutusten korjaamiseksi: perusopetukseen 59.292 euroa (käytössä
vielä vuoden 2021 loppuun) ja lukiokoulutukseen 22.800 euroa (käyttö 6/2021 asti; molemmissa 5 % omavastuuosuus). Perusopetuksen valtionavustusta on käytetty yhden resurssiopettajan palkkaamiseen sekä tukiopetustunteihin. Lukion valtionosuudella on järjestetty lukiolaisille kertaus- ja tukikursseja sekä annettu tukiopetusta.
2.4.1 Sivistystoimen hallinto
Hallinto keskittyi normaalin toiminnan ylläpitämiseen sekä erityisesti uuden koulun käyttöönottoon ja kalustamiseen. Vuonna 2020 koulupuoli oli mukana viidessä eri hankkeessa (edelliset vuodet kuusi). Lisäksi kunta sai
edellä mainitut valtionavustukset koronan takia. Kunta lähti mukaan yhdessä Alajärven, Evijärven ja Vimpelin sekä
Järviseudun ammatti-instituutin kanssa Kuntaliiton KOPA- eli Koulutus palveluna –hankkeeseen, jossa tavoitteena
on vuosien 2020-2022 aikana tarkastella koulutuksen järjestämistä alueella ja selvittää koulutuspalveluiden saatavuus; miten voidaan taata toisen asteen koulutus alueella. Hankkeen aikana tarkastelun alle tulee myös perusopetus ja alueen valmistava opetus.
Sivistyslautakunta käsitteli vuoden aikana mm. selvitystä kyläkouluista, opettajavalintoja, kouluterveyskyselyn v
2019 tuloksia. Sivistyslautakunnassa olivat esillä myös koronan aiheuttamat muutokset koulujen lukuvuosisuunnitelmissa sekä poikkeusjärjestelyt niin kouluissa kuin kirjastossakin. Korona-pandemian takia sivistysjohtajalla oli
normaalia suuremmat valtuudet päättää koulujen työpäivistä sekä lähi- ja etäopetuksen antamisesta. Suomen
valtio julisti poikkeusolot koko Suomeen: perusopetus oli etäopetuksessa 18.3.-13.5.2020 ja lukio 18.3.30.5.2020. Lukiossa jouduttiin vielä koronan takia etäopetukseen syksyllä 2020 syysloman molemmin puolin 6.11.10. ja 19.-3.10.2020 sivistysjohtajan päätöksellä terveysviranomaisten ohjeiden mukaan.
Hallinnon organisointi muuttui keväällä 2020, kun sivistystoimen toimistosihteerin tehtävää ei enää täytetty vaan
tehtävät jaettiin kuudelle eri työntekijälle. Vuoden 2020 aikana sivistystoimesta on poistunut 3,4 henkilötyövuotta (1 toimistosihteeri, 1 kirjastonjohtaja ja 1,4 kirjastovirkailija).
Tavoitteiden toteutuminen
Sivistystoimi/
Mittari
Tavoite

Uuden koulun kalusteiden kilpailutus
TVT-suunnitelman
päivitys sekä uuden koulun TVTsuunnitelma ja kilpailutus

Ta 2020

Kilpailutus ja uuden Laadukkaasti ja pedagogikoulun kalustaminen sesti hyvin kalustettu
koulu
Uusi TVT-suunniKoko koulutoimen yhteitelma
nen TVT-suunnitelma on
Uuden koulun TVTottanut huomioon TVT:n
suunnitelma sekä
kehittymisen sekä uuden
kilpailutus
OPS:n digitaaliset pedagogiset linjaukset
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Tp 2020
Toteutunut

Jatkuu vuodelle 2021;
haasteita ja uusia tarpeita
toi etäopetus; uuden koulun av-laitteet kilpailutettu

Selvitys kyläkouluista

Selvitys ja vaihtoehdot tehtynä

Budjetti
2020
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Tilikauden yli- /alijäämä

Uuden koulun valmistumisen myötä halutaan selvittää kyläkoulujen kohtalo,
mikä vaikuttaa sitten tulevien vuosien taloussuunnitteluun.

Bu-muutos

Budjetti +
muutos

-109.375
-109.375
-109.375

-109.375
-109.375
-109.375

Tehty; käsitelty mm.
siv.ltk, taloustyöryhmä ja
kh.

Toteutuma
100,32
-87.096,89
-86.996,57
-86.996,57

Poikkeama
-100,32
-22.278,11
-22.378,43
-22.378,43

2.4.2 Esi- ja perusopetus
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:
Lappajärvellä perusopetusta annettiin kaikille luokka-asteille Lappajärven yhteiskoulussa ja alaluokkaikäisille (0. –
6. –luokat) Länsirannan ja Rantakankaan kouluilla. Vuoden 2018 aikana tehdyt oppilaiden siirrot jatkuivat koko
vuoden 2020. Rantakankaan koulu palasi syyslukukaudella 2020 2-opettajaiseksi, kun sinne ei siirretty keskustan
alueen oppilaita. Tämä johtui siitä että, opetusryhmät mahtuivat keskustan alueella ja Länsirannan koululle, sekä
siitä, että Rantakankaan koulu siirtyi käyttökieltojen takia kokonaan liikuntasaliin; ruokalaa sai myös käyttää lyhytaikaiseen ruokailuun. Kunnanvaltuusto päätti 25.5.202 32 §, että Rantakankaan koulu toimii liikuntasalissa siihen
asti kunnes Rantakankaan koulun oppilaat mahtuvat uuden yhteiskoulun osastojen 0.-2. ja 3.-6. opetustiloiksi tarkoitettuihin tiloihin.
Perusopetuksessa vuosi oli kiireinen ja erilainen niin pandemian kuin uuden koulunkin takia. Pandemia toi aivan
uusia haasteita pedagogiikkaan ja tietotekniikan hallintaan niin opettajilla kuin oppilaillakin. Etäopetuskäytänteet
hioutuivat koko ajan ja osa käytänteistä jäi normaalin luokkaopetuksenkin työtavoiksi. Tiedottaminen nousi myös
uudelle tasolle, kun piti pitää huolta oppilaiden, huoltajien sekä henkilökunnan ohjeistamisesta ja tiedonkulusta
yleisesti. Perusopetuksen korona-pandemiavaltionavustusta on käytetty yhden resurssiopettajan palkkaamiseen,
erityisopetustuntien lisäämiseen sekä tukiopetustunteihin. Avustuksen käyttöaika on syksystä 2020 vuoden 2021
loppuun.
TVT-suunnitelmaa on päivitetty vuoden 2020 aikana vastaamaan alan muutoksia ja uusia laitteistohankintoja. Täsmennyksiä tehdään vielä mm. tvt-taitojen ikäryhmäkohtaisiin tavoitteisiin. Uuden koulun AV- /TVT-laitteistot ovat
alkukokemusten perusteella osoittautuneet käyttökelpoisiksi. Tavoitteena oli yhteneväinen ja ajanmukainen laitteisto. AV-/TVT-laitteistojen käyttöönotto ei ole kaikilta osin toteutunut AV-laitteiston (tietokoneet ja dokementtikamerat) toimittajaksi valitun yrityksen toimitusviivästymän vuoksi. Kyläkoulujen osalta tilanne on jonkin verran
parantunut valokuitukaapelin sekä lisääntyneen laitteistokannan takia. Koko perusopetuksen osalta korona-viruksen opetustoimintoihin tuoma etäyhteyksien lisääntyminen on edellyttänyt oppilailta ja henkilöstöltä nopeaa TVTtaitojen tasonnostoa ja tässä on onnistuttu keskimääräistä paremmin.
Positiivisen pedagogiikan toteuttamisessa on tehty päätös käyttää tukimateriaalina Hyvinvoinnin vuosikello-julkaisua, josta löytyy vuosiluokittaiset materiaalit. Lisäksi käytössä on Huomaa hyvä-toimintakortteja. Toteutuslinjana
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on noin kerran kuukaudessa luokanvalvojan johdolla pidettävä yhteinen tuokio sekä oppilaskunnan valitsema jaksottainen vaihtuva teema. Positiivisen pedagogiikan jalkauttaminen koulun toimintoihin ja toimintatapojen tiedostaminen ei ole vielä vakiintunut riittävästi.
Uutta koulua varten kilpailutettiin varhaisen kilpailutuksen mallilla koulukalusteet. Prosessi alkoi jo helmikuussa
2020 ja prosessissa meni kaikkine vaiheineen koko vuosi. Prosessi onnistui kiitettävästi ja kouluun ollaan tyytyväisiä. Av-laitteiden kilpailutus oli syksyllä 2020. Myöhäinen kilpailutus toi jonkin verran haasteita ja osa asennuksista ja käyttöönotoista jäi vuoden 2021 puolelle. Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtori kuuluivat uuden koulun rakennustoimikuntaa ja osallistuivat työmaakokouksiin. KVR-urakkaa veti kunnan puolesta rakennuttajakonsultti, joka veti projektin läpi mallikkaasti ja kiitettävästi.

Tavoitteiden toteutuminen
Tavoite
Mittari

Ta 2020

TVT-suunnitelman päi- Uusi TVT-suunnitelma
vitys sekä uuden kou- koko koulutoimessa
lun TVT-suunnitelma
ja kilpailutus
Uuden koulun TVTsuunnitelma sekä kilpailutus

Koko koulutoimen yhteinen TVT-suunnitelma on ottanut huomioon TVT:n kehittymisen sekä uuden
OPS:n digitaaliset pedagogiset linjaukset.
Myös kyläkouluilla kehitetään tvt:aa ja yhteyksiä.

Positiivisen pedagogiikan käyttöönotto

Positiivisesta pedagogiikasta tulee osa koulujen toimintatapaa ja
-kulttuuria.
Huomaa hyvä - niin
oppilaat kuin henkilökuntakin.

Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden yli- /alijäämä

Positiivisen pedagogiikan käyttöönotosta on
tehty suunnitelma ja
käyttöönotto on jo alkanut. Opettajakuntaa
koulutetaan aiheesta.

Tp 2020
Toteutunut osittain.
TVT-suunnitelmaa päivitetään vielä vuoden
2021 puolella.
Länsirannan koululle
saatu valokuitukaapeli
nettiyhteyksiä parantamaan.
Rantakankaan koulu on
hankkinut lisää laitteita
oppilaiden käyttöön.
Toteutunut. Vaatii jatkuvaa kehittämistä ja toimintakulttuurin huomioon ottamista.

Budjetti
Bu-muutos Budjetti +
Toteutuma
Poikkeama
2020
muutos
36.200
36.200
48.607,74
-12.407,74
-2.732.730
-2.000
-2.734.730 -2.379.480,47
-355.249,53
-2.696.530
-2.000
-2.698.530 -2.330.872,73
-367.657,27
-55.846
-55.846
-55.543,19
-302,21
-2.752.376

-2.000

-2.754.376
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-2.386.415,92

-367.960,08

2.4.3 Peruskoulujen yhteinen ja muu toiminta
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:
Yhteiseen toimintaan kuului koulutoimessa järjestettävä erityisopetus sekä muu yhteinen toiminta. Koulupsykologipalvelut saatiin ostettua vain kerran kevätlukukaudella 2020 ja kerran syyslukukaudella 2020. Kahden vakituisen
erityisopettajan lisäksi lukuvuosina 2015 – 2020 on palkattu yksi erityisopettaja lisää lähinnä Satama-toiminnan
tukitoimiin. Kevätlukukaudella 2020 tukea tarjottiin lisää Rantakankaan ja Länsirannan kouluille; kouluilla on yhden koulunkäynninohjaajan sijasta kaksi ohjaajaa. Toki pandemia sotki tätä kuviota jonkin verran keväällä 2020.
Yhden ohjaajan työpanos osoitettiin perusopetuksen etäopetuksen ajaksi oppilaiden tukemiseen ja avustamiseen
läksyjen teossa.
Yksi merkittävä toiminnan muutos oli joustavan perusopetuksen aloittaminen syyslukukaudesta 2020 alkaen
(siv.ltk 14.5.2020 23 §). JOPO-toiminta ei ole suoraan kolmiportaisen tuen tukimuoto vaan siellä opiskellaan normaalin opetussuunnitelman mukaan; opetus on vaan järjestetty enemmän työpajapainotteisesti ja projektiluonteisesti. Opetus on osaksi aineenopettajien johdolla luokkatilanteissa, välillä omana ryhmänä ja välillä työpajatyöskentelynä.
Tavoitteiden toteutuminen
Yhteinen toiMittari
minta/ Tavoite

Kolmiportainen
tuki pystytään
järjestämään jokaisella koululla

Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Tilikauden yli- /alijäämä

Joka koululla käy
erityisopettaja.
Ohjaajia on riittävä määrä.

Ta 2020

Tp 2020

Uuden opettajan Toteutunut. Kevätlukukaudella 2020
rekrytoinnissa ke- tukea lisättiin erityisesti kyläkouluilla
väällä 2020 onnistutaan.

Budjetti
Bu-muutos
2020
10.000
-570.651
-560.651
-560.651

Budjetti +
Toteutuma
Poikkeama
muutos
10.000
41.148,10
-31.148,10
-570.651
-450.901,92
-119.749,08
-560.651
-409.753,82
-150.897,18
-560.651
-409.753,82
-150.897,18

2.4.4 Lukio
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:
Lukion tehtävänä oli tarjota laadukasta toisen asteen yleissivistävää koulutusta, joka antaa opiskelijoille hyvät oppimisedellytykset ja tulokset. Syksyllä 2020 aloittivat ensimmäiset geolukion luonnontieteellisen linjan opiskelijat;
linjalla on lukuvuonna 2020-2021 yhteensä 8 opiskelijaa, joista osa on tullut Lappajärvelle opiskelemaan nimenomaan kyseiselle linjalle.
Lukion toimintaa ja erityisesti opiskelijoiden osallisuuden kehittämiseksi lukiossa otettiin syksyllä 2020 kaksi uutta
toimintamallia: tutor-toiminta ja lukiotiimit. Lukiotiimit koostuvat opiskelijoita, jotka saivat valita mieleisen tiiminsä, jossa kehittää lukiota ja toimintakulttuuria. Tiimit ovat hyvinvointi, kestävä kehitys, markkinointi, tila- ja
tapahtumatiimi. Molemmat toimintamallit opiskelijat ovat ottaneet hyvin vastaan ja vastuulleen.
Lukio on tehnyt eriasteista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa mm. uuden LOPSin 2021 valmistelua kahdeksan lukion kokoonpanossa. Korkeakoulut lukioon –hankkeen piti huipentua toukokuussa 2020 kuuden lukion yhteiseen
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teemaviikkoon yhdessä SeAmk:n ja Vaasan yliopiston kanssa. Korona esti tämän teemaviikon ja OKM:n rahoitus
saatiin siirrettyä vuodelle 2021, jolloin yritetään uudelleen teemaviikon toteuttamista. Lukion saamalla koronapandemiavaltionosuudella on järjestetty lukiolaisille kertaus- ja tukikursseja sekä annettu tukiopetusta. Käyttöaika
on 2020-2021. Korona-pandemia näkyi lukion lukuvuodessa myös siten, että kevään 2020 ylioppilasjuhlat järjestettiin vasta elokuun 29. päivä. Juhlissa oli rajoitettu osallistujamäärä ja ne striimattiin suorana lähetyksenä.
Lukiorakennuksen lattiaremontteja jatkettiin kesällä 2020.
Tavoitteiden toteutuminen
Lukio/
Mittari
Tavoite

Korkeakoulut luki- Yhteinen teemaoon -hanke toteuviikko ja siitä saatu
tetaan ensimmäipalaute
sen kerran yhteistyössä 6 lukion kesken
Lukion erikoistuminen

Yhteishaussa uusi kokonaisuus esillä; tavoite saada vuosina
2020-2022 noin 5
opiskelijaa muualta
Mainosmateriaali
käytössä

LOPS2021 eli uuPaikallinen uusi LOPS
den opetus-suunni- otetaan käyttöön
telman teko
elokuussa 2021, joten vuosi 2020 on
suunnitteluvuosi.

Budjetti 2020
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Varausten ja rah.muutokset
Tilikauden yli- /alijäämä

56.566
-680.443
-623.877
-52.825

-676.702

Ta 2020

Tp 2020

Uudenlaista yhteistyötä tehdään ja kokeillaan Vaasan yo ja
SeAmkin kanssa.
Hanke on koko EteläPohjanmaan pilottikokeilu.
Lukiossa voi suorittaa
Matkailu&palvelu -kokonaisuuden sekä
Geo-lukion luonnontieteellisiä kursseja

Korona-pandemia esti toteutumisen keväällä 2020.
OPH:n rahoitus siirtyi vuodelle 2021.

Aktiivinen
nointi.

markki-

Opettajakunta tekee
aktiivisesti uutta suunnitelmaa; mukana
myös opiskelijat.
Yhteistyötä tehdään 8
lukion yhteistyönä.

Bu-muutos

Budjetti + mu

-4.000
-4.000

-4.000
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56.566
-684.443
-627.877
-52.825

-680.702

Uusi geolukio aloitti virallisesti 1.1.2020. Kevään
2020 yhteishaussa saatiin
ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita.

Uusi esite ja video sekä
muuta materiaalia.
Toteutunut.

Toteutuma

Poikkeama

64.067,05
-730.339,55
-666.272,50
-53.047,89

-7.501,05
45.896,55
38.395,50
222,89

26.787,13

-26.787,13

-692.533,26

11.831,26

Oppilaiden ja opettajien määrä; mukana esikoululaiset ja esikoulunopettajat. Tässä taulukossa oppilaat sijoitettu
oman koulunsa mukaan eli yhteiskoulun siirrossa olevat oppilaat yhteiskoulun määrissä.
Koulu
2019-2020 syyslukukausi
2020-2021 syyslukukausi
oppilaat
opettajat
oppilaat
opettajat
Länsirannan koulu
24
1,6
28
2
Rantakankaan koulu
33
2
30
2
Yhteiskoulu
Alaluokat + esi- ja erityisopetus 152
12
135
10,6 + resurssi
Yläluokkalaiset
77
12
85
10 + JOPO
Yhteensä
27,6
24,6 + 2
Valo (valmistava opetus)
2
2
Lukio*
59
6
51
6
Yhteensä
33,6
30,6 + 2
Muuta henkilöstöä oli yhteensä 14 – , kuraattori, keittäjiä, koulunkäynninohjaajia ja koulusihteeri.
* Evijärvi ostaa yhden Lappajärven lukion opettajan työpanoksesta noin puolet.

2.4.5 Ammatillinen ja muu koulutus
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:
Härmänmaan musiikkiopistossa Lappajärven opetuspisteessä aloitti syksyllä 2019 neljä (edellisinä 9, 8 ja 10) uutta
oppilasta. Lappajärveläisiä lapsia ja nuoria on musiikkiopisto-opintojen parissa syksyllä 2019 48 oppilasta (edellisinä vuosina 35, 35) ja varhaisiän musiikkikasvatuksen parissa syksyllä 2019 yhteensä 15 (edellisinä vuosina 19 ja
19) eli yhteensä 62 lasta ja nuorta.
Yleisten aineiden eli musiikin hahmotusaineiden suorituksia tehtiin 18 kappaletta (edellisinä vuosina 14, 17 ja 15)
ja solististen aineiden suorituksia 12 kappaletta (edellisinä vuosina 2, 7 ja 7). Musiikkiopiston opiskelijat ovat esiintyneet vuoden aikana useissa eri konserteissa sekä osallistuneet yhteisiin tapahtumiin musiikkiopiston muiden
opetuspisteiden opiskelijoiden kanssa. Huhtikuussa kaikille alakouluille tarjottiin musiikkiopiston koulukonsertit
koulupäivien aikana.
Musiikkiopistolta on tarkastettu joka vuosi budjettiin varattava määräraha. Sopimuksen mukaan Lappajärveltä
laskutetaan ennakkolasku kahdessa erässä: kuluvan vuoden kesäkuun aikana sekä vuoden lopussa. Tasaus suoritetaan aina tilinpäätöksen valmistuttua seuraavan vuoden ennakkolaskun yhteydessä.
Koulun tilaongelmat eivät ole juurikaan vaikuttaneet musiikkiopiston antamiin tunteihin tai tilajärjestelyihin,
koska musiikkiopisto on toiminut lähes kokonaan lukion puolella useamman vuoden.
Lappajärven kunta on mukana Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistyksessä. Vuosi 2020 oli haasteellinen
koronapandemian vuoksi. Lähiopetuksen keskeytyessä keväällä osaa kursseista jatkettiin kuitenkin etäopetuksen
turvin ja myös erillisiä verkkokursseja järjestettiin. Syksyllä lähiopetusta järjestettiin tavalliseen tapaan, mutta
osallistujamäärät olivat aikaisempaa pienempiä. Osallistujia kursseille oli Lappajärvellä kaikkineen 1173 (edellisvuonna 1424) ja opiskelijoita (yhteen kertaan laskettuna) 502 (edellisvuonna 563). Kursseja toteutui kaikkineen 98
(edellisvuonna 102).
Lyhytkursseista voisi mainita Lappajärvellä toteutetut tulityö- ja työturvallisuuskurssit sekä hygieniapassikurssin,
jonka järjestämisessä tehtiin yhteistyötä lukion kanssa. Lappajärvellä pidetyistä opetustunneista 33 % oli liikunnan, 26 % musiikin ja 14 % kielten opetusta. Kädentaitojen osuus väheni edellisvuodesta jonkin verran, eli se oli 6
%, kuvataiteen määrä pysyi ennallaan eli 9 % tunneista. Eri hankkeiden myötä tarjolla oli runsaasti myös maksutonta koulutusta ja varsinkin älylaitteen käyttöön opastava koulutus oli suosittua.
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Toimintamenot
Toimintakate
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti
Bu-muutos
2020
-81.000
-81.000
-81.000

Budjetti +
Toteutuma
Poikkeama
muutos
-81.000
-71.589,58
-9.410,42
-81.000
-71.589,58
-9.410,42
-81.000
-71.589,58
-9.410,42

2.4.6 Kirjasto
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:
Kirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille tasapuolisesti tietoa, virkistystä, elämyksiä, ammattitaitoisen
henkilökunnan palvelut sekä tilat opiskeluun ja tapahtumien järjestämiseen.
Toimipaikkoina olivat kirjasto ja kirjastoauto. Kirjastoautopalvelu lakkautettiin syksyllä 2020 kunnanvaltuuston
päätöksellä. Kirjasto on auki viitenä arkipäivänä viikossa ja sen aukioloaikoja muutettiin hieman. Omatoimikirjasto on käytettävissä ma - su 7 - 21.
Toiminnalliset tavoitteet:
Kirjaston tavoitteena on olla kulttuuri- ja tietokeskus. Se tarjoaa monipuolisen, ajantasaisen ja kysyntää vastaavan
aineistokokoelman lisäksi pääsyn monipuolisiin tietoyhteiskunnassa tarvittaviin tietopalveluihin tarjoamalla tietokoneita ja Internet-yhteydet verkossa asiointia varten.
Kirjasto oli kokonaan suljettuna keväällä 2020 valtiovallan päätöksen mukaisesti. Muun vuoden kirjastoa pidettiin
auki, mutta henkilökunnan työtehtäviä muutettiin välillä niin, että he eivät antaneet asiakasneuvontaa muualla
kuin pleksien takana omalta työpisteeltään. Kesän 2020 aikana supistettiin myös omatoimikirjaston aukioloaikoja.
Koronatilanteen tartuntatilanteiden mukaan alueella rajoitettiin myös välillä kirjaston asiakastietokoneiden käyttöä. Kirjasto toimi myös kasvomaskien jakopaikkana vähävaraisille.
Keväällä 2020 kunnan kirjastojohtaja jäi ensin virkavapaalle ja myöhemmin irtisanoutui. Osan aikaa hänen tilallaan on ollut kirjastovirkailija sijaisena; syksyllä 2020 kirjastonjohtajaksi nimitettiin sivistysjohtaja, koska kirjastolle
pitää olla johtaja, jolla on soveltuva korkeakoulukoulutus. Kirjaston henkilöstörakenne suunnitellaan loppuun asti
vuoden 2021 puolella. Henkilöstötyövuosien vähenemisen sekä poikkeusolojen takia kirjasto on toiminut lähes
tulkoon minimillä, minkä seurauksena monet kehittämistavoitteet ovat jääneet toteutumatta. Tämä näkyy selvästi myös valtakunnallisissa kirjastotilastoissa. Kokonaislainaus pysyi kuitenkin ilahduttavan korkealla tasolla.

Kirjasto/Tavoite
Kaikilla kuntalaisilla
samanlaiset mahdollisuudet kirjastopalveluihin

Mittari
Lainaajien
määrä

Tp 2018
1 161

Tp 2019
960 *)

Tp 2020
823

Lainat/vuosi
Kävijät/vuosi

51 525
39 992

48 205 *)
38 812

36 682
40 491

*) Kävijälaskuri
oli osan vuotta
toimimatta,
luku on arvio.
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Lainaukset verrattuna tavoitteisiin

Kokonaislainaus/asukas

Kokonaislainaus/ asukas/

Kokonaislainaus/ asukas/

Kokonaislainaus/ asukas/

Lappajärvi

16,41

15,66

13,51

Etelä-Pohjan18,36
maa
Koko Suomi
15,43
Kirjastopoliittinen suositus 18,00

19,01

-

Tavoitteet

Mittari

Uudet kirjastotilat

Kirjastopalveluiden Toimivat, muunneltavat ja
tarpeiden
terveet sekä viihtyisät
huomiointi
kirjastotilat

15,66

Ta 2020

*) (ei tietoa, ei
julk. vielä)
*) Kirjastotilastot
tarkistaa AVI ja
vahvistaa ja julkaisee virallisesti
1.4.2021.

Tp 2020

Ulkoseinä- ja
eristeremontti käynnistyi
syksyllä 2020 vanhaan
kiinteistöön

Omatoimikirjaston Webprol -kysely- ja
raportointisovellus
asiakaskysely

Omatoimikirjastojen asiakkaiden
kirjastonkäyttö ja
asiakastyytyväisyyskysely
palvelun kehittämiseksi edelleen

Ei toteutunut. Ei tehty;
syynä korona ja
henkilökunnan
vähentyminen

Kirjaston
näkyvyyden
lisääminen sekä
Eepos -kimpan
yhteisten
palveluiden
tunnetuksi
tekeminen ja
käyttöönotto

Kirjaston ja Eepos -kimpan
tunnettuuden lisääminen
ja Eepos – kimpan yhteisten
palveluiden monipuolinen
käyttö

Ei toteutunut
suunnitellusti.

ja sen antamat
tulokset

Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Tilikauden yli- /alijäämä

Kirjaston ja Eepos kimpan esilläolo
eri medioissa.
Lukuliekkilukudiplomin
käyttöönotto
esikoulussa sekä
kaikissa ala- ja
yläkoululuokissa

Budjetti
Bu-muutos
2020
2.000
-243.350
-241.350
-241.350

Lukudiplomiin ei lähdetty
poikkeusvuoden takia
eivätkä koulut lähteneet
hankkeeseen mukaan.

Budjetti +
Toteutuma
Poikkeama
muutos
2.000
13.451,75
-11.451,75
-243.350
-186.932,95
-56.417,05
-241.350
-173.481,20
-67.868,80
-241.350
-173.481,20
-67.868,80
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2.4.7 Varhaiskasvatus
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:
Lappajärven kunta on ostanut varhaiskasvatuspalvelut 1.8.2014 lähtien Kauhavan kaupungilta. Kauhava on vastannut henkilöstöstä, tarvittavista atk-ohjelmista ja hankkinut lasten hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa tarvittavat materiaalit ja välineet hoitopaikkakohtaisen määrärahan puitteissa. Lappajärven kunnan vastuulla on olleet kiinteistöt, siivous, ruokahuolto ja irtaimisto. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pedagogisen jatkumon turvaamiseksi on toiminut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työryhmä.
Toiminnalliset tavoitteet:
Päiväkoti Ullanlinna on toiminut vuoden 2020 ajan neljäosastoisena. Alkuvuonna Mynkelintien yksikön osastot
olivat täynnä, ja satelliittiosasto Kastehelmissä noin 10 lasta. Perhepäivähoitajien (3) ryhmät olivat täynnä. Länsirannan ryhmiksessä oli 9 alle kouluikäistä lasta sekä yksi koululainen ap-ip-toiminnassa. Itämuksulan ryhmiksessä oli alkuvuonna 6 lasta.
Maaliskuussa Covid-9 pandemian alkuvaiheessa suuri osa lapsista jäi kotihoitoon. Itämuksulan ryhmis koulun tiloissa lopetti toimintansa, ja toinen hoitajista otti hoitoa tarvitsevat (4) lasta omaan kotiinsa hoidettaviksi. Toinen
Itämuksulan ryhmäperhepäivähoitaja siirtyi Länsirannan ryhmikseen, joka edelleen jatkoi toimintaansa. Perhepäivähoitajien ryhmät olivat vajaat, samoin päiväkotien osastot. Määräaikaiset työsuhteet päättyivät, ja henkilöstö
alkoi pitää vuosilomiaan toukokuun alusta porrastetusti.
Kesällä tilanne palautui normaaliksi varhaiskasvatuksessa, kun lapset palasivat takaisin kotihoidosta. Syksyn aikana kaikki päiväkotiryhmät täyttyivät. Itämuksulalle vuokrattiin yksityiseltä omistajalla tilat ja sinne siirtyi 6
lasta. Länsirannan ryhmiksessä oli syksyllä 9 alle kouluikäistä lasta sekä 6 lasta koulun ap/ip- toiminnan varhaisia
ja myöhäisimpiä tunteja jatkamassa.
Toiminnan tavoitteena ollut tavoitteellinen ja suunnitelmallinen varhaiskasvatustoiminta on toteutunut. Lasten
henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat on laadittu ajantasaisesti, ja seuranta ja dokumentointi tapahtuu
arkipäivän toiminnoissa. Varhaiskasvatuspalvelut on järjestetty tasapuolisesti kunnan eri alueilla.

Tavoitteiden toteutuminen
Yhteinen toiminta/ Mittari
Tavoite
Lapsen tavoitteista Varhaiskasvatussuunnitelmat
lähtevä lapsen kai- ovat ajantasaiset.
kinpuolista kehiHavainnointi ja dokumentointi
tystä tukeva varovat keskeisenä osana toiminhaiskasvatus.
taa.
Henkilökunnalla on käytössä
tarvittavat välineet havainnointiin ja dokumentointiin.
VarhaiskasvatusPalvelut pystytään tuottamaan
palvelut vastaavat
lakisääteisessä ajassa
kysyntää kunnan
eri alueilla.

Ta 2020

Tp 2020

Suunnitelmallinen lapsen
yksilölliset tarpeet huomioonottava varhaiskasvatus.
Ammattitaitoinen henkilökunta, jolla on tarvittavat
tvt-taidot

Toteutunut

Palvelut tuotetaan perheiden tarpeita vastaavasti.

Toteutunut
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Vuosi 2020

Päiväkotihoito

Perhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito

Lapsia kokopäivähoidossa

61

12 (+ostopalvelu)

14

Lapsia osapäivähoidossa

6

3

8

Hoitopäiviä kokopäivähoidossa

9241

1427(+ostopalveluna 10) 3226

Vuosi 2019

Päiväkotihoito

Perhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito

Lapsia kokopäivähoidosssa

54

12

16

Lapsia osapäivähoidossa

8

5

7

Hoitopäiviä kokopäivähoidossa

9990

2641

4478

Budjetti
2020
Toimintatuotot
Toimintamenot
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden yli- /alijäämä

Bu-muutos

Budjetti +
muutos

Toteutuma

-1.428.117

-8.750

-1.436.867

9.674,89
-1.261.550,68
-1.561,08

-1.428.117

-8.750

-1.436.867

-1.253.436,87

Poikkeama
-9.674,89
-175.316,32
1.561,08
-183.430,13

SIVITYSTOIMI YHTEENSÄ

Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Varausten ja rahastojen muutokset
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti
Bu-muutos Budjetti +
Toteutuma
Poikkeama
2020
muutos
104.766
104.766
177.049,85
-72.283,85
-5.845.666
-14.750
-5.860.416 -5.167.892,04
-692.523,96
-5.740.900
-14.750
-5.755.650 -4.990.842,19
-764.807,81
-108.671
-108.671
-110.152,16
1.481,16

-5.849.571

-14.750

-5.864.321
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26.787,13

-26.787,13

-5.074.207,22

-790.113,78

2.2.4 MUUT PALVELUT
Menokohta sisältää seuraavat: maaseutuhallinto, alkutuotanto, hankkeet.
2.2.4.1 Maaseutuhallinto
Maaseutuhallinto
Neuvonta- ja kehittäminen:
Maaseutuhallinto on kouluttanut sukupolvenvaihdos- ja viljelysuunnitteluasioista 200 viljelijää ennen koronavirusepidemian rajoituksia. Tänä vuonna viljelijätukihakukoulutus toteutettiin sähköisessä muodossa. Tilaisuuden järjesti MTK-Etelä-Pohjanmaa, ELY-keskus ja kuntien YTA-alueet. Koulutusmateriaali ja nauhoite olivat kotisivuilla nähtävinä kevään ajan.
Turkistuotto-hanke ja maaseutuhallinto ovat aktiivisesti tiedottaneet viljelijöitä sekä tarhaajia tuotantoon, koulutukseen ja koronavirusepidemiaan liittyvistä asioista. Maaseutuelinkeinojen neuvottelukunta pääsi kokoontumaan
koronrajoitusten takia vain kerran.
Turkistuotto-hanke järjesti vuonna 2020 yhteensä 4 isompaa koulutustilaisuutta, ja pilottiryhmä kokoontui neljä
kertaa. Korona-aiheisia pienryhmiä yhteensä 42 kpl ja pienryhmäkoulutuksia muista aiheista pidettiin 11 kpl. Tilaisuuksiin osallistui 81 eri henkilöä. Koronapandemian vuoksi koulutustilaisuuksia järjestettiin etäyhteydellä, ja pienryhmiä järjestettiin noudattaen viranomaisten ohjeita. Osa koulutustilaisuuksista järjestettiin yhteistyössä muiden
tahojen kanssa.
Viranomaistoiminta:
Kauhavalla jätettiin 788 tukihakemusta, joista 96,57 % sähköisiä, lopettaneita 31 tilaa. Evijärvellä 119 hakemusta,
joista 89,08 % sähköisiä, lopettaneita 6 tilaa edellisvuodesta. Lappajärvellä 148 hakemusta, joista sähköisiä 92,6%,
vähennystä edellisvuodesta 4 tilaa. Yhteensä 1004 sähköistä ja 51 paperihakemusta, yhteensä 1055 hakemusta.
Sähköisiä 95,2 % vähennys 41 tilaa vuodessa.
Vuonna 2020 maaseutuhallinnon ohjaama tukimäärä tiloille on Lappajärvellä noin 4,34 miljoonaa euroa. Maatilojen
15,37 milj. € rahavirta (vuoden 2019 tiedoilla) on kokonaistuloiltaan 148. suurin Suomessa.
Kauhava on työtehokkuudessa maakunnan kärkeä, noin 234 tilaa/hlö. Tavoitteiden mukaisesti tukihakemusten
käsittelytyö on maakunnan tehokkainta.
Maaseutuhallinnon osalle Kauhavan kaupungin YT-neuvottelun lopputulema oli, että maaseututoimi avustaisi lomituksen hallintoa jatkossa. Maaseutuhallinto auttaa lomatoimen hallintoa asiakaspalvelussa ja toimistotöissä.
Tehtäviä pyritään jakamaan sillä tavalla maaseutuhallinnon sisällä, että maksajavirastosopimuksen mukaiset kullekin maaseutuhallinnon viranomaiselle eriytetyt tehtävät saadaan hoidettua. Lomatoimi siirtyy 2022 lukien Kurikan
hoidettavaksi.

Hankkeet
Kraatterijärven alueen geokätköreitit – hyvinvointia ja elinvoimaa hankkeen päätapahtumaa ei voitu järjestää koronanpandemian vuoksi. Hankkeen toimesta tehtiin kaikkiin hankkeessa mukana oleviin kuntiin geokätköjä 15
kpl/kunta. Kraatterijärven Geopark UNESCOn statukselle –hankkeessa työskentelee kaksi henkilöä ja hanke on
edennyt suunnitelman mukaisesti.
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Talous
Maaseutuhallinto ja
hankkeet
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti 2020
20.575
-161.395
-140.820
-140.820

Bu-muutos

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
150.000
170.575
170.776,91
-201,91
-150.000
-311.395
-275.436,58
-35.958,42
-140.820
-104.659,67
-36.160,33
-140.820
-104.659,67
-36.160,33

2.2.4.2 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 sopimuksen mukaan Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä. Edunvalvottavien etujen hoito ja huolenpito. Sijaistehtävien hoito
henkilöiden osalta, joiden kotikunta on Evijärvi, Kauhava tai Lappajärvi.
Toiminnalliset tavoitteet:
Edunvalvontapalveluiden tuottaminen ostopalveluna siten, että kustannukset katetaan saatavilla palkkioilla. Aika:
henkilökohtainen tapaaminen 2 – 4 viikon sisällä.
Yleisen edunvalvonnan palveluiden tuottaminen Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven alueelle Lappajärven kunnan
toteuttamana.
Edunvalvonnassa toimii yleinen edunvalvoja, toimistosihteeri ja määräaikainen toimistosihteeri.
Tavoitteet
Mittari
Tavoitetaso
Toteutuma
Asiakkaiden henkilökohtainen tapaaminen
Uuden asiakkaan tapaamiToteutunut osittain.
tapaaminen
nen 2-4 viikon sisällä päätöksestä.
Kustannusten kattaminen
toimintakate Kustannukset katetaan saa- Toteutunut.
tavilla palkkioilla.
Talous
Oikeudenhoito ja turvallisuus
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti 2020

Bu-muutos

156.830
-126.810
30.020
30.020
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Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
156.830
177.999,70
-21.169,70
-126.810
-124.388,15
-2.421,85
30.020
53.611,55
-23.591,55
30.020
53.611,55
-23.591,55

2.2.4.3 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.
Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimus tarkistettiin.
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.
Palo- ja pelastustoiminta

Budjetti
Bu-muutos
2020
-285.210
-285.210
-162

Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelman mukaiset
poistot
Tilikauden yli- /alijäämä
Talous

-285.372

Muut palvelut yhteensä

Budjetti 2020

Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelman mukaiset
poistot
Tilikauden yli- /alijäämä

177.405
-573.415
-396.010
-162

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
-285.210
-286.558,15
1.348,15
-285.210
-286.558,15
1.348,15
-162
-161,88
-0,12
-285.372

-286.720,03

1.348,03

Bu-muutos

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
150.000
327.405
348.776,61
-21.371,61
-150.000
-723.415
-686.382,88
-37.032,12
-396.010
-337.606,27
-58.403,73
-162
-161,88
-0,12

-396.172

-396.172

-337.768,15

-58.403,85

2.2.5 TEKNINEN TOIMI
2.2.5.1 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.
Teknisessä lautakunnassa on 7 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
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.
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Toiminnalliset tavoitteet:
Tehokas maankäytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta. Laadukkaat ja asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut. Työohjelman toteuttaminen.
Lappajärven kunnalla on riittävästi tarjontaa asuinpientalotonteista, mutta teollisuustontteja on niukasti.
Nissintien urheilualueen asemakaavamuutos, joka mahdollistaa monitoimihallin rakentamisen, hyväksyttiin. Kirkkoniemen asemakaavamuutos ja Kyrönniemen osayleiskaavan tarkistaminen on kesken. Iso-Saapasnevan tuulivoimaosayleiskaava eteni luonnosvaiheeseen.

Tavoitteet

Mittari

Tavoitetaso

Toteutuma

Toiminnasta tiedottaminen

Asiakkaiden antama palaute

Toteutunut

Työohjelman toteuttaminen

Toteutumisen viive

Kotisivujen pitäminen
ajan tasalla (mm. taksat)
Pöytäkirjat kotisivulle
Työohjelmaan merkityt
työt toteutetaan talousarviovuonna

Tehokas maankäytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta
Toimiva palvelujen ja tarvikkeiden hankinta

Kaavoitettujen
tonttien lukumäärä

Kaavoitusprosessin nopeuttaminen

Tarjouskilpailu

Kokonaistaloudellisesti
edullisimmat toimintamuodot ja hankinnat

Yhdyskuntasuunnittelu
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti 2020
31.200
-249.140
-217.940
-217.940

Työohjelmasta
poistettiin tarkoituksella osa kohteista
Ei toteutunut

Toteutunut

Bu-muutos

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
31.200
8.819,72
22.380,28
7.150
-241.990
-222.161,89
-19.828,11
7.150
-210.790
-213.342,17
2.552,17
7.150
-210.790
-213.342,17
2.552,17

2.2.5.2 Yhdyskuntapalvelut
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:
Yhdyskuntapalvelujen tavoitteena on liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä ulkoilu- ja urheilualueiden hyvin hoidettu ja toimiva infrastruktuuri.
Toiminnalliset tavoitteet:
Liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä ulkoilu- ja urheilualueiden toimivuuden ja teknisen kunnon
ylläpito.
Lappajärven kunnalla on hoidettavia puistoja 6 ha, kaavateitä 17 km ja kevyen liikenteen väyliä 7 km. Kunnan hoidettavia liikunta-alueita ovat keskusurheilukenttä, Tarvolan ja Hernesniemen pururadat, kaksi pesäpallokenttää
sekä jääkiekkokaukalot keskustassa, Rantakankaalla ja Länsirannalla.
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Kalatiekanava Lappajärvestä Välijokeen valmistui. Kanavan laiturit ja portaat tehtiin teknisen toimen omana
työnä. Alueelle hankittiin myös grillikatos ja puuvaja.
Sairaalan rannan venesataman laitureita uusittiin ja väylää ruopattiin.
Koulukeskuksen tenniskentän palloseinä uusittiin.
Keskustan yleisilmeen parantamiseksi laadittiin suunnitelma, joka käsittää Maneesintien-Nissintien-seututien 711
ja Kärnäntien rajaaman alueen.

Tavoitteet
Liikenneväylien, puistojen ja
yleisten alueiden sekä ulkoiluja urheilualueiden toimivuuden ja teknisen kunnon ylläpito.
Kohtuulliset kustannukset.
Yhdyskuntapalvelut
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Poistot ja arv.al.
Tilikauden yli- /alijäämä

Mittari
Seuranta.
Asiakkaiden antama palaute.

Tavoitetaso
Taataan asukkaille viihtyisä
ympäristö ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia.
Ylläpidon oikea-aikaisuus.

Talousarvio.

Taloudellisuus.

Budjetti 2020
172.691
-395.740
-223.049
-181.673
-404.722

Toteutuma
Toteutettiin määrärahojen mukaan.

Bu-muutos

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
172.691
157.524,96
15.166,04
28.150
-367.590
-283.111,85
-84.478,15
28.150
-194.899
-125.586,89
-69.312,11
-181.673
-173.172,23
-8.500,77
28.150
-376.572
-298.759,12
-77.812,88

2.2.5.3 Toimitila- ja vuokrauspalvelut
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:
Tavoitteena on huolehtia tehokkaasti yleishallinnon, terveydenhuollon, sosiaalihuollon, sivistystoimen ja teknisen
toimen rakennusten kunnossapidosta sekä investointi- ja peruskorjaussuunnitelmiin sisältyvien kohteiden rakennuttamisesta ja rakentamisesta.
Kunta omistaa rakennuksia 21 849 m², joiden tilavuus on 84 295 m³. Ne koostuvat yleishallinnon (1), varhaiskasvatuksen ja perusturvan (2), sivistystoimen (6) ja teknisen toimen (22) rakennuksista.
Toiminnalliset tavoitteet:
Rakennusten toimivuuden ja teknisen kunnon ylläpito hyväksytyn kiinteistöstrategiaan sisältyvän korjaus- ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti.
Rantakankaan koulun toiminta siirrettiin liikuntasaliin. Sitä varten rakennettiin tilapäisiä väliseiniä. Ryhmäperhepäiväkoti siirrettiin vuokratiloihin. Lämpösopimus Heikki Tuomelan kanssa irtisanottiin. Länsirannan koulun ilmastointia parannettiin. Lukion lattiapinnoituksia uusittiin. Uusi koulukeskus valmistui. Jamin tiloihin valmistui teknisen työn opetustilat.
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Entinen osuuskaupan kiinteistö muutettiin liikekeskukseksi. Yrityshalliin tehtiin muutostöitä uudelle vuokralaiselle. Jamin tiloissa sijaitsevaan painisalin kattoon asennettiin kiskot nyrkkeilysäkkejä ja ilmajooga varten. Taavintuvalla tehtiin keittiöremontti. Aquariuksessa pintakäsiteltiin terassit ja rimotettiin avoin perusmuuri. Päiväkodin
öljylämmitystä korvaamaan asennettiin vesi-ilmalämpöpumput ja rakennettiin niille katos.
Kirjaston ulkoseinien uusiminen aloitettiin.

Tavoitteet
Rakennusten toimivuuden ja
teknisen kunnon ylläpito.

Mittari
Käyttäjien palaute.
Käyttöaste

Kiinteistöjen arvon säilyttäminen.

Tarkastukset.
Kulutusseuranta.

Kohtuulliset kustannukset.
Kiinteistöstrategia

Talousarvio.
Strategia

Toimitila- ja vuokrauspalvelut
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Poisto ja arv.al.
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti 2020
1.942.418
-1.882.390
60.028
-352.229
-292.201

Tavoitetaso
Tilojen käyttäjillä on turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat käytössään.
Oikea-aikainen korjaus ja
vaurioiden ennaltaehkäisy.
Taloudellisuus.
Kiinteistöstrategian toteutus

Toteutuma
Toteutui

Toteutui määrärahojen puitteissa.
Toteutui
PTS toteutui. Toimintakeskuksen
ja Kotiahonkujan
koulun myynti ei
toteutunut.

Bu-muutos

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
1.942.418
1.963.281,14
-20.863,14
35.600
-1.846.790 -1-.874.454,08
27.664,08
35.600
95.628
88.827,06
6.800,94
-352.229
-377.048,45
24.819,45
35.600
-256.601
-288.221,39
31.620,39

2.2.5.4 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. Tavoitteena on toimintavarma verkosto. Vesilaitoksella on käytössä
valvonta-automaatio-ohjelma.
Vesihuoltolaitoksella on kaksi vedenottamoa ja alavesisäiliötä sekä paineenkorotusasemia. Vesiverkoston pituus
on n. 80 km. Verkostoon pumpattiin vettä n. 80 000 m3. Liittyjiä on n. 800. Jätevesiverkoston pituus on n. 90 km
ja pumppaamoita n. 60 kpl. Jätevesiverkoston liittyjien määrä on 775. Jätevedet käsitellään biologisessa prosessissa jätevedenpuhdistamolla.
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Tavoite
Talousvesi täyttää asetetut
laatu- ja määrävaatimukset.

Mittari
Laboratoriotulokset.
Kuluttajien antama palaute.
Häiriöiden määrä
Käyttöaste

Tavoitetaso
Ei poikkeamia veden
laadussa.
Veden toimitus on ollut
keskeytyksetöntä.
<5 kpl /vuosi
Enintään 75 % antoisuudesta

Toteutuma
Toteutui

Toteutui

Jätevedet käsitellään lupaehtojen mukaisesti.

Laboratoriotulokset

Puhdistustulokset täyttävät lupaehdot

Laitoksen toimintavarmuus

Häiriöiden määrä

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

Liittymisaste

Vesihuolto
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Poistot ja arv.al.
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti 2020
646.550
-296.550
350.000
-195.912
154.088

Vuotovesiä pyritään vähentämään vuosittain

Bu-muutos

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
646.550
439.860,12
206.689,88
7.140
-289.410
-345.435,90
56.025,90
7.140
357.140
94.424,22
262.715,78
-195.912
-206.734,37
10.822,37
7.140
161.228
-112.310,15
273.538,15

2.2.5.5 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 osakkaaksi. Vuonna 2019 aloitettiin kuivatun puhdistamolietteen kuljetus Pohjanmaan Biokaasu Oy:lle ja kompostoinnista luovuttiin.
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Tavoitteet
Suljetun kaatopaikan vesien
tarkkailu suunnitelman mukaisesti.
Jätehuolto

Mittari
Näytteet.

Budjetti 2020

Toimintamenot
Toimintakate
Poistot ja arv.al.
Tilikauden yli- /alijäämä

Tavoitetaso
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vaatimukset täyttyvät.

Bu-muutos

-1.000
-1.000
-1.955
-2.955

Toteutuma
Suljetun kaatopaikan
päälle on kasvanut puita,
jotka pitää poistaa.

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
-1.000
-1.092,50
92,50
-1.000
-1.092,50
92,50
-1.955
-1.954,56
-0,44
-2.955
-3.047,06
92,06

2.2.5.6 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.
Puustoa on myyty suunnitelman mukaisesti.
Tavoitteet
Tehokas maa- ja metsätilojen käytön
suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta.
Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen.
Maa- ja metsätilat

Budjetti 2020

Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Tilikauden yli- /alijäämä

101.000
-33.110
67.890
67.890

Mittari
Metsien
tuotto.

Tavoitetaso
Maaomaisuuden arvon
säilyttäminen.

Bu-muutos

2.2.5.7 Muu liikeluonteinen toiminta
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus:
Tavoitteen on huolehtia konekeskuksen toiminnasta.
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Toteutuma
Toteutunut

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
101.000
64.766,14
36.233,86
-33.110
-4.325,11
-28.784,89
67.890
60.441,03
7.448,97
67.890
60.441,03
7.448,97

Toiminnalliset tavoitteet:
Kaluston tehokas ja toimiva käyttö. Taloudellisuus.
Traktori, kiinteistönhoitokone ja muut koneet. Traktoria käytetään kuljetuksiin, siirtoihin ja nostoihin. Traktori alkaa olla käyttöikänsä päässä.
Kiinteistönhoitokone on monitoimikone, jolla leikataan yleisten alueiden nurmikot, hoidetaan liukkauden torjunta
ja kiinteistöjen lumityöt. Kiinteistötraktorilla pystytään tekemään myös nostoja ja siirtoja. Kiinteistötraktorin käyttöaste on suuri. Kiinteistötraktori on uusimisen tarpeessa.

Tavoitteet
Kaluston tehokas ja toimiva
käyttö.
Taloudellisuus.

Muu liikeluonteinen
toiminta
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Poistot ja arv.al.
Tilikauden yli- /alijäämä

Mittari
Kaluston käyttöaste.
Toimintakate.

Budjetti 2020

Tavoitetaso
Kaluston käyttöaste 80 %.

Toteutuma
Toteutunut

Yleistä kustannuskehitystä
vastaava tulojen kasvu.

Bu-muutos

58.700
-75.900
-17.200
-8.060
-25.260

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
58.700
26.067,43
32.632,57
-75.900
-58.138,76
-17.761,24
-17.200
-32.071,33
14.871,33
-8.060
-5.559,96
-2.500,04
-25.260
-37.631,29
12.371,29

2.2.5.8 Muu toiminta
Matonpesupaikka Timonniemessä. Matonpesupaikka on vapaasti kuntalaisten ja muidenkin käytettävissä. Käytöstä ei peritä maksua. Kulut muodostuvat pumppaamon kunnossapidosta ja sähköstä ja alueen hoitokuluista.
Matonpesupaikan rantaan on rakennettu WC.

Muu toiminta
Toimintamenot
Toimintakate
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti 2020

Bu-muutos

-2.390
-2.390
-2.390

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
-2.390
-817,24
-1.572,76
-2.390
-817,24
-1.572,76
-2.390
-817,24
-1.572,76

2.2.5.9 Ympäristöpalvelut
Ympäristöpalvelut pitää sisällään seuraavat kustannuspaikat: ympäristölautakunnan hallinto (yhdistetty rakennuslautakunta ja ympäristölautakunta), ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta.
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Ympäristönsuojelun toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020:
Tavoite
Ympäristösuojeluviranomaiset
valvonnat ohjelman mukaisesti

Mittari
Valvontojen määrä

Tavoitetaso
Suunnitellut valvonnat
saadaan tehtyä

Toteutuma
Koronanpandemia vaikeutti tarkastuksia.
Suunniteltuja tarkastuksia tehtiin vain muutama. Valvottavista
kohteista saatiin vuosiraportit.
Järven rantojen kunnostaminen Niitto- ja ruoppaus- Rantojen virkistyskäytön Rantojen kunnostuskohteet
ja vesistön virtauksien hanke toteutui suunniparaneminen
tellusti.
Tarhauksen haittojen vähentämi- Hajuhaitan vähenemi- Haittojen poistuminen Tarhaajien kanssa sovitnen
nen
tiin toiminnasta ja tehtiin hajuselvitys. Tehtiin
selvitys lokkien määLokkien väheneminen
ristä.
ja valitusten määrä
Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan tavoitteena on rakennuslupakäsittely sekä kuntalaisten neuvonta ja ohjaus rakentamiseen
liittyvissä asioissa. Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön sähköinen asiointipalvelu Lupapiste.fi.
Tavoitteet/rakennusvalvonta
Lupakäsittelyn tehokkuus

Mittari
Käsittelyaika

Tavoitetaso
Rakennustarkastajan päätös
2 vkoa, lautakunnan päätös
1 kk,
Asiakaspalautteet Asiakastyytyväisyys

Ammattitaitoinen ja osaava
henkilöstö
Myönnetyt luvat
Asuinrakennukset
Lomarakennukset
Lomarak.muutos pys.asunnoksi
Muut
Luvat yhteensä

2016
4
4

2017
5
2
2

2018
3
8
0

2019
2
5
10

2020
2
4
2

73
81

54
63

78
89

45
62

64
72

Ympäristöpalvelut

Budjetti 2020

Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Poistot ja arv.al.
Tilikauden yli- /alijäämä

70.500
-199.750
-129.250

Bu-muutos

-129.250
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Toteutuma
Toteutunut

Ei valituksia päätöksistä

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
70.500
63.974,38
6.525,62
-199.750
-179.784,14
-19.965,86
-129.250
-115.809,76
-13.440,24
-242.83
242,83
-129.250
-116.052,59
-13.197,41

Tekninen toimi yhteensä
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Poistot ja arv.al.
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti 2020
3.023.059
-3.135.970
-112.911
-739.829
-852.740

Bu-muutos

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
3.023.059
2.724.293,89
298.765,11
78.040
-3.057.930
-2.969.321,47
-88.608,53
78.040
-34.871
-245.027,58
210.156,58
-739.829
-764.712,40
24.883,40
78.040
-774.700
-1.009.739,98
235.039,98

2.2.6 ELINVOIMAPALVELUT
2.2.6.1 Elinvoimalautakunta
Elinvoimalautakuntaan on yhdistetty entinen vapaa-aikalautakunta ja kehittäjälautakunta.
Elinvoimalautakunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 42 asiaa.
Elinvoimalautakunta
Toimintamenot
Toimintakate
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti 2020
-15.300
-15.300
-15.300

Bu-muutos

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
5.000
-10.300
-9.023,75
-1.276,25
5.000
-10.300
-9.023,75
-1.276,25
5.000
-10.300
-9.023,75
-1.276,25

2.2.6.2 Elinkeinoelämän edistäminen
Toiminnan kuvaus
Kunnan rooli on olla alueensa hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä. Elinvoimapolitiikalla vaikutetaan elinkeinoelämän ja asukkaiden olosuhteisiin.
Elinvoimalautakunta huolehtii elinvoimapoliittisen ohjelman ja vapaa-aikastrategian ajan tasalla pitämisestä ja
valvoo ohjelmien toteutumista. Tavoite on asukkaiden kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen sekä elinkeinopoliittisten keinojen miettiminen, kehittäminen ja arviointi sekä näitä asioita koskevien ehdotusten ja selvitysten tekeminen kunnanhallitukselle ja lautakunnalle. Elinvoimalautakunnan toimialaan kuuluvat elinkeinojen kehittämis-, edistämis-, matkailu ja yrityspalveluasiat sekä liikunta- ja nuorisotyö, kulttuuripalvelut ja museotoiminta.
Kunnan elinkeinotoimi huolehtii kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistoiminnasta ja kunnanjohtaja ohjaa kunnan
elinvoiman kehittämistä. Elinkeinotoimen tavoitteena on ylläpitää olemassa olevaa elinkeinotoimintaa sekä panostaa resursseja uusien yritysten ja yrittäjien saamiseksi kuntaan. Elinkeinotoimiala 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.
Lappajärven kunta päätti liittyä Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:öön vuoden 2020 alusta lukien. Lappajärven
kunnassa on yrityspalvelupäällikkö neljänä päivänä viikossa.
Yksinyrittäjille osoitettua 2000,00 euron korona-avustusta myönnettiin 26 lappajärveläiselle yritykselle.
Toiminnalliset tavoitteet
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Elinvoimalautakunnan
tavoitteet

Mittarit

Tavoitetaso

Koko elämän kokoinen
asuinkunta.

Yritysten ja palveluiden määrällinen ja laadullinen mittaaminen sekä työttömyyslukujen
seuraaminen.

Lappajärvellä on kuntana positiivinen markkina-arvo yritysten ja
asuntojen sijainnille.

Yrittäjyyteen ja työhön
kannustava kunta.

Matkailijoiden määrä, viipymä
ja palautteet; mittaaminen ja
analysointi.

Vetovoimainen matkailukunta.

Kesä- ja vapaa-ajanasukasasiakassegmentin tunnistaminen
kohdennetussa palveluviestinnässä – segmentin tunnuslukujen luominen.
Viestimme palveluista
enemmän kohdennetusti
asiakassaavutettavuuden
lisäämiseksi.

Matkailijoiden määrä lisääntyy ja viipymät pitenevät. Kraatteri –brändi
tunnetaan yli valtakunnan rajojen.
Kesä- ja vapaa-ajanasukasasiakassegmentin
tyytyväisyys lisääntyy ja
uusia viestintäkanavia
kehittyy.
Yhteisöllisen ja yksilöllisen hyvinvoinnin merkitys kasvaa hyvinvointiviestinnän keinoin.

Elinvoimainen-, aktiivinen-, osallistuva-, hyvinvoiva kuntalainen.

Toteutuma

Mittaamme palveluiden
käyttöastetta sekä
asiakastyytyväisyyttä.
Toimintaa analysoidaan
asiakas- ja tuottajalähtöisesti –
tämä luo pohjan palveluiden
vaikuttavalle kehittämiselle.

Hyvinvointipalvelumme
tuottavat osallistavaa
toimintaa tukien fyysistä- ja sosiaalista aktiivisuutta sekä osallisuutta kaiken ikäisillä sosioekonomisesta asemasta riippumatta.

Mittaamisen keinoina
käytämme hyvinvointikyselyitä
sekä osallistavia
kansalaisfoorumeita.

Tunnistamme ja huomioimme eri asiakassegmentit ja kykenemme
palveluillamme vastaamaan näiden heidän tarpeisiin riittävällä tasolla.

Elinkeinoelämän edistäminen
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelman mukaiset
poistot
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti
2020

Bu-muutos

Budjetti+
muutos

Asuinrakennusten ja
lomarakennustenrakennuslupia myönnettiin kumpiakin 2 ja
loma-asunnon muutos pys. asunnoksi 2.
Koronan vuoksi monet tapahtumat peruuntuivat.

Kesäasukkaille luotiin
kesäasukasrekiseri,
fb-sivu sekä sähköinen kysely. Toimintaa
jatkokehitetään ja
vuonna 2021 kesäasukkaille luodaan
oma sähköinen palvelusivu.

Toteutuma

Poikkeama

-320.790
-320.790
-21.472

-320.790
-320.790
-21.472

-195.433,27
-195.433,27
-13.781,32

-125.356,73
-125.356,73
-7.690,68

-342.262

-342.262

-209.214,59

-133.047,41

2.2.6.3. Vapaa-aikatoimi
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Lappajärven vapaa-aikapalvelut kokoavat alleen liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuripalvelukokonaisuudet ja niiden johtamisen, organisoimisen sekä kehittämisen. Vapaa-aikasihteeri johtaa vapaa-aikapalveluita ja toimii vapaa-aikatoimen osalta valmistelijana elinvoimalautakunnassa. Vapaa-aikasihteeri päättää toimintaan liittyvistä ostopalvelusopimuksista, liikuntatilojen ja kenttien käyttövuoroista sekä nuorisopalveluiden ostopalvelusopimuksista.

Vapaa-aikapalveluiden tavoitteiden toteutuminen 2020
Liikuntapalvelut: Vapaa-aikapalveluiden ja liikuntapalveluiden tarkoitus on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia kaikissa ikäluokissa. Edistämme terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla monipuolisia liikuntapalveluita, joiden
tavoitteena ovat edistää liikunnan harrastamista, järjestämällä olosuhteita liikuntaan, toteuttamalla moniammatillista yhteistoimintaa liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi eri hallintotahojen sekä eri sektoreiden välillä, tukemalla kunto- ja terveysliikuntaa sekä liikuntajärjestöjen toteuttamaa lasten- ja nuorten liikuntaa ja urheilua. Avustustoiminnan tarkoituksena on kannustaa yhdistyksiä ja järjestöjä kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään toimintaan. Avustuksiin kohdennettu määräraha sisältää myös elinvoimalautakunnan vuosittain myöntämät urheilijastipendit.
Liikuntapalvelumme toteutuvat kahdella asiakasrajapinta tasolla – omaehtoiseen hyvinvointiin kannustava taso
sekä omaehtoista hyvinvointia ylläpitävä taso. Omaehtoiseen hyvinvointiin kannustava tason tuottaminen kohdentuu asiakasryhmille, jotka eivät ole aktiivisesti hyvinvointi- ja liikuntapalvelujen parissa – kohderyhmän viestiminen, palveluiden järjestäminen ja fyysinen aktivointi. Omaehtoista hyvinvointia ylläpitävä taso kohdentuu asiakasryhmille, jotka ovat kunto- tai aktiiviliikkujia tai tätä toimintaa ylläpitävät yhteisöt – avustukset ja palkitseminen, kuntokampanjatoiminta ja liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Liikuntapalvelut

Kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja
fyysisen-aktiivisuuden
lisääminen kaikissa
ikäryhmissä.

Mittarit

Viestimme palveluista
enemmän kohdennetusti
asiakassaavutettavuuden
lisäämiseksi.

Mittaamme palveluiden
käyttöastetta sekä asiakastyytyväisyyttä. Toimintaa
analysoidaan asiakas- ja
tuottajalähtöisesti – tämä
luo pohjan palveluiden vaikuttavalle kehittämiselle.

Tavoitetaso

Yhteisöllisen ja yksilöllisen hyvinvoinnin merkitys kasvaa
hyvinvointiviestinnän keinoin.

Liikuntapalvelumme tuottavat
osallistavaa toimintaa tukien
fyysistä-aktiivisuutta kaiken
ikäisillä sosioekonomisesta
asemasta riippumatta.

Tunnistamme ja huomioimme
eri asiakassegmentit ja kykenemme palveluillamme vasMittaamisen keinoina käy- taamaan näiden heidän tartämme sähköisiä hyvinpeisiin riittävällä tasolla.
vointikyselyitä eri asiakasryhmille sekä dialogisia
menetelmiä hyödyntäviä
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Toteutuma
Vapaa-aikapalvelut lisäsi hyvinvointiviestintää sekä kuntalaisia
osallistavaa kehittämistä. Liikunta- ja
nuorisopalveluita kehitettiin kehittäjäkyselyin sekä kuntalaisia
osallistavalla kehittäjätyöryhmätoiminnalla. Kuntalaisille on
kehitetty palveluita ja
näiden palveluiden
käyttöaste on lisääntynyt merkittävästi.

osallistavia kansalaisfoorumeita.

Omaehtoiseen hyvin- Tavoitetaso:
vointiin kannustava
tason konkreettiset
toimenpiteet:
Toimintamallin vakiintuminen osaksi kunnan peruspalveluita ja verkoston moniammatillista yhteistoimintaa

Toteutunut

Harrastaminen kuuEi toteutunut: tämän
luu kaikille toiminnan Elintapaneuvontatoiminnan vakiintuminen osaksi sidosryh- valmisteleminen siirkehittäminen – lapset mien ja kunnan välistä hyvinvointikoordinaationpalveluver- rettiin vuodelle 2021
ja nuoret
kostoa sekä tähän hankerahan hakeminen

Liikuntapalvelujen ke- Toimintamallin vakiintuminen osaksi kunnan sekä sidoshittäminen ja järjestä- ryhmien peruspalveluita
minen elintapaneuvonnan tavoitteiden
mukaisesti – aikuiset

Toteutunut osittain:
toiminta on järjestetty
vielä projektirahan
kautta ja covid-19 johtuen tätä rahaa on
edelleen käyttämättä

Yhdessä hyvinvointia
toiminta - seniorit
Oma ehtoista hyvin- Tavoitetaso:
vointia ylläpitävä tason konkreettiset toimenpiteet:

Kuntoliikkumiskampanja –toiminta

Toimintamallien kehittäminen ja uuden kuntoneliötoimin- Toteutunut
tallin toteuttaminen

Avustusmääräraha hakemuskaavakkeiden uusiminen ja
avustus- sekä stipendisääntöjen päivittäminen
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Toteutunut osittain:
stipendisäännöt ovat
uusittu, mutta hake-

Avustustoiminta ja
palkitseminen

Luontoliikkumisreittien ja kohteiden viitoituksen kehittäminen. Liikuntapaikkojen ilmakuvaus- sekä sähköisen liikuntapaikka palvelun avaaminen. Monitoimi-liikuntakesLiikuntapaikkojen ylläkuksen käyttöönotto ja toiminnan kehittäminen. Avantopito ja kehittäminen
uintipalveluiden siirtäminen osaksi Nykälänniemen palvelukokonaisuutta.
Liikuntafoorumi - toiminta

Liikuntafoorumi –toiminnan vakiinnuttaminen osaksi peruspalveluita – osallistava budjetointi sekä toiminnan kehittäminen asiakas- ja toimijalähtöisesti

muskaavakkeiden siirtämistä suomi.fi palveluun ei olla vielä toteutettu

Toteutunut osittain:
kaikki muut osatavoitteet ovat toteutuneet,
mutta sähköinen liikuntapaikkapalvelu
avataan www-sivu uudistuksen yhteydessä
2021

Toteutunut

Kulttuuripalvelut: Vapaa-ajan palveluiden ja kulttuuripalveluiden tarkoitus on edistää kuntalaisten henkistä hyvinvointia sekä kannustaa kaikenikäisiä kuntalaisia kokemaan ja osallistumaan. Edistämme hyvinvointia ja aktiivisuutta mahdollistamalla kulttuurillista toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia, tarjoamalla osallistavia tapahtumia
sekä tukemalla ja aktivoimalla kunnassa toimivia kulttuurijärjestöjä ja -palveluntuottajia kehittämään ja järjestämään monipuolista kulttuuritoimintaa, toteuttamalla moni ammatillista yhteistoimintaa palveluiden lisäämiseksi
eri hallintotahojen sekä eri sektoreiden välillä. Avustustoiminnan tarkoituksena on kannustaa yhdistyksiä, järjestöjä tai yksityisiä tuottajia kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään toimintaan.
Mittarit
Kuntalaisten hyvinvoinnin
ja osallisuuden lisääminen
kaikissa ikäluokissa.

Tavoitetaso

Viestimme palveluista enem- Yhteisöllisen ja yksilöllimän kohdennetusti asiakassaa- sen hyvinvoinnin merkivutettavuuden lisäämiseksi.
tys kasvaa hyvinvointiviestinnän keinoin.
Mittaamme palveluiden käyttöastetta sekä asiakastyytyväisyyttä. Toimintaa analysoidaan
asiakas- ja tuottajalähtöisesti –
tämä luo pohjan palveluiden
vaikuttavalle kehittämiselle.

Mittaamisen keinoina käytämme sähköisiä hyvinvointikyselyitä eri asiakasryhmille
sekä dialogisia menetelmiä
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Kulttuuripalvelumme
tuottavat osallistavaa toimintaa tukien hyvinvointia kaiken ikäisillä sosioekonomisesta asemasta
riippumatta.

Tunnistamme ja huomioimme eri asiakassegmentit ja kykenemme

Toteutuma

hyödyntäviä osallistavia kansa- palveluillamme vastaalaisfoorumeita.
maan heidän tarpeisiin
riittävällä tasolla.

Kulttuuripalvelujen toimen- Tavoitetaso:
piteet:
Kulttuurikasvatus- ja kulttuurihyvinvointisuunnitelman
Kulttuurikasvatussuunnitel- muodostaminen sekä sen käyttöönotto
man muodostaminen yhteistyössä sivistystoimen
kesken
Kesäasukkaat saavuttavat tietoa tapahtumista, palveluista
sekä eri palveluntuottajista tehokkaammin sekä kohderyhmän asiakastyytyväisyyden parantaminen
Kesä- ja vapaa-ajanasukkaille suunnattu kohdennetun tiedottamisen mallin
Kaikukortti –toimintamalli vakioituu toimintamalliksi alutoteuttaminen
eellamme pilottivaiheen jälkeen ja sen levittäminen myös
Järvipohjanmaan Perusturvan alueelle

Toteutunut osittain: työ
on aloitettu, ja viimeistellään vuonna 2021

Toteutunut

Toteutunut

Ei toteutunut: tapahtumaan ei tullut riittävästi
osallistuvia ryhmiä

Kaikukortti -toimintamallin
vakiinnuttaminen ja laajen- Järjestämme kunnan kulttuuripalveluina yhteistoimintaminen koskettamaan
nassa Kivitipun kesken nuorten kulttuuri aluetapahtuman
koko kraatterijärven aluetta – aluetapahtuman teemana on tanssi
Toteutunut osittain: työ
aloitettiin, mutta itse perinnetapahtuma jäi pitäKulttuurillinen nuorisotyön Perinnetyön aloittaminen yhteistoiminnassa yhteistoimin- mättä covid-19 vuoksi
projekti
taverkoston kanssa
Toteutunut osittain: koKulttuurifoorumi –toiminnan vakiinnuttaminen osaksi pe- konaisuus on valmis,
ruspalveluita – osallistava budjetointi sekä toiminnan ke- mutta kokoontuminen jäi
hittäminen asiakas- ja toimijalähtöisesti
järjestämättä covid-19
Kulttuurifoorumi –toiminta
vuoksi
Perinnetyön aloittaminen

The Greatest Crater in Europe 6.6.2020 tapahtuma ja tätä
Geokätkö Mega -tapahtu- edeltävän hankkeen onnistunut toteuttaminen
Toteutunut osittain:
man järjestäminen yhdessä
Hanke toteutettiin suunyhteistoiminta kuntien ja sinitelman mukaisesti,
dosryhmien kesken
mutta itse tapahtuma jäi
järjestämättä covid-19
vuoksi
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Nuorisopalvelut: Vapaa-ajan palveluiden ja nuorisopalveluiden tarkoitus on edistää nuorten hyvinvointia ja järjestää nuorille osallistavia toimintoja sekä palveluita. Perusnuorisotyö: Nuorisotilat ja Meidän tila -ohjaustoiminta,
Nuorisofoorumi, Nuorisovaltuusto, Nuorten toimintaviikot, Kouluyhteistoiminta. Erityisnuorisotyö: Etsivänuorisotyö toteutetaan kuntayhtymä yhteistoimintana - Lappajärvellä ja Evijärvellä toimii yksi yhteinen Etsivä nuorisotyöntekijä sekä yksi Etsivä nuorisotyöntekijä ja hän toimii 40% työajastaan yhteistoiminta-alueellamme. Nuorisoavustukset: Määräraha nuorisotoimintaa järjestäville yhdistyksille tai järjestöille - Avustustoiminnan tarkoituksena on kannustaa yhdistyksiä ja järjestöjä nuorten hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan.

Nuorisopalvelut

Mittarit

Tavoitetaso

Nuorten hyvinvoinnin Viestimme palveluista enemmän
ja osallisuuden lisää- kohdennetusti asiakassaavutettaminen – osallistu, vai- vuuden lisäämiseksi.
kuta ja vaikutu.
Mittaamme palveluiden käyttöastetta sekä asiakastyytyväisyyttä. Toimintaa analysoidaan asiakas- ja
tuottajalähtöisesti – tämä luo pohjan palveluiden vaikuttavalle kehittämiselle.

Mittaamisen keinoina käytämme
sähköisiä hyvinvointikyselyitä eri
asiakasryhmille sekä dialogisia menetelmiä hyödyntäviä osallistavia
kansalaisfoorumeita.
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Yhteisöllisen ja yksilöllisen hyvinvoinnin merkitys kasvaa hyvinvointiviestinnän keinoin.

Nuorisopalvelumme
tuottavat osallistavaa
toimintaa tukien hyvinvointia kaiken ikäisillä
sosioekonomisesta asemasta riippumatta.

Tunnistamme ja huomioimme eri asiakassegmentit ja kykenemme
palveluillamme vastaamaan näiden heidän
tarpeisiin riittävällä tasolla.

Toteutuma

Nuorisopalvelujen toi- Tavoitetaso:
menpiteet:
Toiminnan laajentaminen sekä nuorten itseohjautuvuuden liNuorisovaltuusto -toi- sääminen osana toimintaa.
minta

Meidän tila –ohjaustoiminta

Tyttö- ja poikatyön
käynnistäminen

Kulttuurillinen nuorisotyön projekti

Nuorisofoorumi -toiminta

Perusnuorisotyön kehittäminen - nuorisopalveluiden fyysisen
Toteutunut
ja henkisen toimintaympäristön laaduntaminen, lisäämme toimintoja sekä kehitämme nuorisotilojen kokonaisuutta nuorisolähtöisesti ja nuoria osallistaen. 2020 vuoden tavoite on
tehdä rakenteellisia muutoksia tilojen toimintakokonaisuuteen sekä tuoda Ohjaamo palvelut lähemmäs lappajärveläisiä Toteutunut
nuoria.
Ei toteutunut: Ei toToteutamme nuorille kohdennettua viikonlopputoimintaa yh- teutunut: tapahtuteistoiminnassa nuorisopalveluverkoston kesken.
maan ei tullut riittävästi osallistuvia ryhmiä
Järjestämme kunnan nuorisopalveluina yhteistoiminnassa Kivitipun kesken nuorten kulttuuri aluetapahtuman – aluetapahtuman teemana on tanssi.
Toteutunut

Nuorisofoorumi –toiminnan vakiinnuttaminen osaksi peruspalveluita – osallistava budjetointi sekä toiminnan kehittäminen nuori- ja toimijalähtöisesti.

Vapaa-aikatoimi
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelman mukaiset
poistot
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti 2020

Bu-muutos

10.500
-398.671
-388.171
-4.488

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
10.500
2.081,82
8.418,18
19.000
-379.671
-318.893,45
-60.777,55
19.000
-369.171
-316.811,63
-52.359,37
-4.488
-6.061,68
1.573,68

-392.659

19.000
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-373.659

-322.873,31

-50.785,69

Elinvoimapalvelut yhteensä
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelman mukaiset
poistot
Tilikauden yli- /alijäämä

LAPPAJÄRVEN KUNTA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja kulut
Poistot ja arv.al
Varausten ja rah.mu
Tilikauden yli-/alijäämä

Budjetti 2020

Bu-muutos

10.500
-734.761
-724.261
-25.960

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
10.500
2.081,82
8.418,18
24.000
-710.761
-523.350,47 -187.410,53
24.000
-700.261
-521.268,65 -178.992,35
-25.960
-19.843,00
-6.117,00

-750.221

24.000

-726.221

-541.111,65

-185.109,35

Budjetti
Bu-muutos Budjetti +
Toteutuma
Poikkeama
2020
muutos
3.398.140
150.000
3.548.140
3.314.783,67
233.356,33
-24.217.453
-378.717
-24.596.170 -23.865.906,12
-730.263,88
-20.819.313
-228.717
-21.048.030 -20.551.122,45
-496.907,55
9.879.000
9.879.000
9.475.919,84
403.080,16
11.450.365
771.700
12.222.065 12.232.008,00
-9.943,00
-29.710
-29.710
-2.461,85
-27.248,15
-876.392
-396.050

-876.392
542.983

146.933

Käyttötalousmenot toimialoittain

Käyttötalousmenot toimialoittain, sis. ja ulk.
2,2 3,1
2,9

12,4

21,7
57,7

yleishallinto

sos. Ja terv

sivistyspalvelut

muut palvelut

tekninen toimi

elinvoimapalvelut
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-920.848,00
26.787,13
260.282,67

44.456,00
-26.787,13
-113.349,67

Käyttötalousmenot menolajeittain

Käyttötalousmenot menolajeittain ulk. ja sis.
3,4

1,3
7,8

18,0

69,5

henkilöstökulut

palvelujen ostot

aineet, tarvikkeet ja tavarat

avustukset

muut toimintakulut
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2.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen
TULOSLASKELMAOSAN
TOTEUTUMINEN
ulk. Ja sis.
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk poistot
Kertaluonteiset poistot
Satunnaiset kulut
Varausten ja rahastojen
muutokset
Poistoeron muutos
Rahastojen muutos
Tilikauden yli-/alijäämä

Budjetti
Bu-muu- Bu+ muu2020
tos
tos
Toteutuma Poikkeama
3398140
150000
3548140 3314783,67
233356,33
1145010
1145010 1048784,11
96225,89
50000
50000
24148,90
25851,10
105871
150000
255871
269490,98
-13619,98
2097259
2097259 1972359,68
124899,32
-24217453 -378717 -24596170 23865906,12 -730263,88
-4612176
-58060
-4670236 -4293778,69 -376457,31
-16330981 -311900 -16642881 16585492,01
-57388,99
-852150
-426700
-1995446

500
-10007
750

-20819313
9879000
11450365
-29710

-228717

3500
-32210
-1000
480342

771700

542983

-851650 -812041,38
-436707 -302831,18
-1994696 -1871762,86
-21048030 20551122,45
9879000 9475919,84
12222065 12232008,00
-29710
-2461,85
0
13021,32
3500
14663,50
-32210
-26020,20
-1000
-4126,47
1023325 1154343,54
0

-876392

-396050

542983
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-39608,62
-133875,82
-122933,14
-496907,55
403080,16
-9943
-27248,15
-13021,32
-11163,50
-6189,80
3126,47
-131018,54
0

-876392
0
0

-920848,00

44456,00
0
0

0
0
0
146933

26787,13
26787,13

-26787,13
-26787,13
0
-113349,67

260282,67

Verotulojen erittely 2020
Budjetti
Bu-muutos
8.208.000
996.000

Kunnan tulovero
Kiinteistövero
Osuus yhteisöveron
tuotosta
Yhteensä

Budjetti +
muutos
Toteutuma
Poikkeama
8.208.000 8.124.436,22
-83.563,78
996.000
703.324,39
-292.675,61

675.000
9.879.000

675.000
9.879.000

648.159,23
9.475.919,84

26.840,77
-403.080,16

Arviot asukasluvun kehityksestä ja verotulojen kertymästä vuosina 2018 - 2024:
Kunnallisveron veropohja
Veropohja
Asukasluku vuoden
lopussa
Muutos %

Ansiotulot yht
Muutos%
Ansiotulot – vähennykset
Maksuun pantava vero
Tuloveroprosentti
Yhteisövero
Kunnan jako-osuus
Kunnan osuus yht.verosta
Muutos %

2018

2019

2020**

2021**

2022**

2023**

2024**

3078
-2,0

2996
-2,7

2970
-0,9

2921
-1,6

2880
-1,4

2837
-1,5

2774
-2,2

60120
0,3

60487
0,6

60312
-0,3

60640
0,5

60891
0,4

61414
0,9

61956
0,9

41912
7889
21,00

42432
8133
21,50

42677
8157
21,50

42856
8366
22,00

43337
8461
22,00

43903
8629
22,00

44576
8811
22,00

2018

2019

2020**

2021**

0,0003964 0,0003375
731
-12,9

Kiinteistövero
Verotusarvot yht.
Muutos %

2022**

2023**

2024**

0,0003218 0,0003218 0,0003218 0,0003218 0,0003218

612
-16,3

702
14,6

766
9,2

634
-17,2

656
3,6

689
4,9

2019

2020

2021

2022

2023

2024

132620
-1,8

127645
-3,8

127645
0,0

127645
0,0

127645
0,0

127645
0,0

Maksettava kiinteistövero

1012

980

980

980

980

980

Yhteenveto
Verotulot yht.

2020

2021**

2022**

2023**

2024**

9693

10165

10392

2019

9476
10178
10062
Lähde: Suomen Kuntaliitto Tammikuu/2021

Veroäyrin hinta / tuloveroprosentti 2015 - 2021
vuosi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

%

21,00

21,00

21,00

21,00

21,50

21,50

22,00

91

Kunnan kiinteistöveroprosentit vuosilta 2015 - 2021
2015
1,00 %

2016
1,00 %

2017
1,00 %

2018
1,00 %

2019
1,00 %

2020
1,00 %

2021
1,00 %

Vakituiset asunnot

0,55 %

0,55 %

0,55 %

0,55 %

0,55 %

0,55 %

0,55 %

Muut asuinrakennukset
Yhdistys- ja seurantalo
Rakentamaton
rak.paikka
Voimalaitokset

1,15 %

1,15 %

1,15 %

1,15 %

1,15 %

1,15 %

1,15 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

3,10 %

3,10 %

Yleinen

Valtionosuuksien erittely

Peruspalvelujen v.o.
Verotuloihin perustuva v.o.
Veromenetysten kompensaatio

Bu-muuBudjetti
tos
6.784.540 723.700
2.951.370
1.877.685 48.000

Opetus- ja kulttuuritoimen v.o.
-163.230
Yhteensä
11.450.365 771.700

Budjetti +
muutos
Toteutuma
Poikkeama
7.508.240
7.508.246,00
-6,00
2.947.153,00
4.217,00
1.925.685

1.925.691,00

-6,00

-163.230
12.222.065

-149.082,00
12.232.008,00

-14.148,00
-9.943,00

Kunnat saivat valtion lisätalousarvioissa valtionosuuksiin korotuksia lisäbudjeteissa. Peruspalvelujen valtionosuuksien lisäyksen perusteena olivat asukasluku, kunnallisvero, lasten ja nuorten määrä ja vanhusten määrä. Yhteisöveron kuntien ryhmäosuutta nostettiin +10 %-yksikköä. Uusi veronlykkäysten korvaus oli n. 46.800 euroa. Kuntatalouden tukipaketti koronaepidemiasta selviämiseen 2020: valtionosuuden kautta myönnettiin yhteensä 691.197
euroa.
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2.4 Investointien toteutuminen
INVESTOINNIT 2020
Kunnanhallitus
Menot
Netto
Saunamaailma
Netto
Länsirannan koulu
Menot
Netto
Lukio
Menot
Netto
Kirjasto
Menot
Netto
Jami
Menot
Netto
Yhteiskoulu, uusi
Menot
Netto

Budjetti 2020 Bu-muutos

Bu+ muutos Toteutuma

Poikkeama

-50000
-50000

0
0

-50000
-50000

-21500
-21500

-28500
-28500

-150000
-150000

100000
100000

-50000
-50000

-22000
-22000

-28000
-28000

-10000
-10000

0
0

-10000
-10000

-9240,21
-9240,21

-759,79
-759,79

-210000
-210000

130000
130000

-80000
-80000

-64787,87
-64787,87

-15212,13
-15212,13

0
0

-50000
-50000

-50000
-50000

-39140,21
-39140,21

-10859,79
-10859,79

-150000
-150000

-157734,97
-157734,97

7734,97
7734,97

-150000
-150000

-4950000
-4950000

0
0

-4950000
-4950000

-4780546,28
-4780546,28

-169453,72
-169453,72

Liikuntahalli
Menot
Netto

-20000
-20000

0
0

-20000
-20000

-15729,65
-15729,65

-4270,35
-4270,35

Liikenneväylät
Menot
Netto

-90000
-90000

64534
64534

-25466
-25466

-25465,91
-25465,91

-0,09
-0,09

Puistot
Menot
Netto

-30000
-30000

-9534
-9534

-39534
-39534

-18533,66
-18533,66

-21000,34
-21000,34

Laiturit
Menot
Netto

-55000
-55000

-55000
-55000

-39866,86
-39866,86

-15133,14
-15133,14
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Matkailun kehittäminen
Menot
Netto

-165000
-165000

Kalettoman lahden kanava
Menot
Tulot
Netto

135000
135000

-30000
-30000

-14486,47
-14486,47

-15513,53
-15513,53

-500000
250000
-250000

0

-500000
250000
-250000

-408988,15
265441,71
-143546,44

-91011,85
-15441,71
-106453,56

0
0
0

-40000
20000
-20000

-19615
9807,50
-9807,50

-100000
50000
-50000

40000
-20000
20000

0
0

-40000
20000
-20000
0
0
-60000
30000
-30000
0
0
0
0

-8741,90
-8741,90

-20385
10192,50
-10192,50
0
0
-6386,49
3500
-2886,49
0
0
8741,90
8741,90

Vesiverkostot
Menot
Netto

-40000
-40000

-40000
-40000

0
0

-40000
-40000

Viemäriverkosto
Menot
Netto

-30000
-30000

-30000
-30000

-26583,88
-26583,88

-3416,12
-3416,12

Ent. osuuskauppa
Menot
Netto

-300000
-300000

-300000
-300000

-204897,61
-204987,61

-95102,39
-95012,39

-20000
-20000

-8986,39
-8986,39

-11013,61
-11013,61

0
0

0
0

-5940458,53

-559541,47

301749,21
-5638709,32

-1749,21
-561290,68

Kärnänsalmen kunnostus
Menot
Tulot
Netto
Rantojen kunnostushanke
Menot
Tulot
Netto
Tarha-alue
Menot
Netto

Kyrönsaari
Menot
Netto
Teknisen toimen kalusto
Menot
Netto
Investoinnit yhteensä
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Netto

-50000
-50000

50000
50000

-6920000

420000

-20000
-20000
0
0
0
0
0
-6500000

300000
-6620000

0
420000

300000
-6200000
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-53613,51
26500
-27113,51

2.5 Rahoitusosan toteutuminen
Rahoitusosan toteutuminen
Toiminnan ja investointien rahavirta
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien hyöd.luov.voitot
Investointien vars. myyntitulot
Pys.vast.luov.voitot
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien
rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja
pääom. muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korott. pitkäaik. ja lyh.aik
velkojen muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

Budjetti
Bu-muutos
Budjetti +
2020
2020
muutos
Toteutuma Poikkeama
480342
542983
1023325 1145543,54
-122218,54
480342
542983
1023325 1154343,54
-131018,54
0
0
-8800
8800
-6920000
300000

420000
0

0
0
-6620000

0
0
420000

-6139658

962983

6439658
-300000

-900950
-62033

6139658

-962983

-6500000 -5940458,53
300000 301749,21
0
8800
0
0
0
8800
-6200000 -5629909,32
0
0
-5176675 -4484365,78
0
0
0
0
-160000
0
0
0
-160000
5538708
5000000
-362033
-425000
500000
5176675
5075000
0
0
0
-4726,45

0

0
-962983
0

6139658
0

Kassavarat 31.12.
Kassavarat 1.1.
Rahavarojen muutos
95

-559541,47
-1749,21
-8800
0
-8800
-570090,68
0
0
-692309,22
0
0
0
160000
0
160000
538708
62967
-500000
101675
0
4726,45

-154292,15
743823,74
0
0,00
0
584805,14
5176675 5499805,14
0 1015439,36

154292,15
-743823,74
0,00
-584805,14
-323130,14
-1015439,36

1246084,55
230645,19
1015439,36

-1246084,55
-230645,19
-1015439,36

2.6 Yhteenveto talousarvion toteutumisesta

MENOT ulk/sis

TAMUUTOS

TA

TA+MUUTOS

TOTEUTUMA

POIKKEAMA

TAMUUTOS

Tulot TA

TA+MUUTOS

POIKKEAMA

TOTEUTUMA

Käyttötalousosa
Yleishallinto
Luottamushenkilöhallinto
Yleiset toimistopalvelut

-256560

Muu yleishallinto

-257560

-225154,49

-32405,51

0

0

1900,00

-358010

-358010

-307611,05

-50398,95

25000

25000

17343,88

7656,12

-164800 -15007

-179807

-162937,80

-16869,2

28800

28800

18016,7

10783,30

-44470

-42137,30

-2332,70

28610

28610

25198,85

3411,15

0

0,00

0

0

0

-8694,00

-4936,00

0

0

Terveyspalvelut

0
-13630
-5754224 200000 -5954224

-6149447

195223

0

0

Hoito- ja hoivapalvelut

-4700758

0

-4700758 -4857798,00

157040,00

0

Sosiaalipalvelut

-2625189

0

-2625189 -2763769,00

138580,00

0

Työllistäminen
Terveystoimi
Toimielimet ja projektit

-1000

-44470

-13630

Perusterveydenhuolto
Sos.toimen palvelut 09
Ymp.terv huolto

-10000
0

0

Sivistystoimi
Sivistystoimen hallinto
Perusopetus

0

-122,07

122,07

-10000

-1288,55

-8711,45

0

0,00

0,00

0

0

0

0

122,07

-122,07

0

0

0

0

-87096,89

-22278,11

0

100,32

-100,32

-2000 -2734730 -2379480,47

-109375

-109375

-355249,53

36200

36200

48607,74

-12407,74

Peruskoulun yht.toim.

-570651

0

-570651

-450901,92

-119749,08

10000

10000

41148,10

-31148,10

Lukiokoulutus
Ammatillinen ja muu
kou

-680443

-4000

-684443

-730339,55

45896,55

56566

56566

64067,05

-7501,05

-81000

-81000

-71589,58

-9410,42

Kirjasto

-243350

-243350

-186932,95

-56417,05

2000

2000

13451,75

-11451,75

-8750 -1436867 -1261550,68

-175316,32

0

0

9674,89

-9674,89

Varhaiskasvatus
Muut palvelut
Maaseutuhallinto ja
hankkeet
Oikeudenhoito ja turvall.
Palo- ja pelastustoimi

-2732730

-1900,00

-1428117

0

0

-161395 150000

-311395

-275436,58

-35958,42

-126810

-126810

-124388,15

-2421,85

-285210

-286558,15

1348,15

0

-285210

Tekninen toimi

0

0

0

0
20575 150000
156830

0

0

170575

170776,91

-201,91

156830

177999,70

-21169,70

0

0

0

0

0

Yhdyskuntasuunnittelu

-249140

7150

-241990

-222161,89

-19828,11

31200

31200

8819,72

22380,28

Yhdyskuntapalvelut
Toimitila- ja vuokrauspal

-395740

28150

-367590

-283111,85

-84478,15

172691

172691

157524,96

15166,04

35600 -1846790 -1874454,08

1942418

1963281,14

-20863,14

-1882390

27664,08

1942418

-289410

-345435,90

56025,90

646550

-1000

-1000

-1092,50

92,50

-33110

-33110

-4325,11

-28784,89

-75900

-75900

-58138,76

-17761,24

-2390

-2390

-817,24

-1572,76

-199750

-199750

-179784,14

-19965,86

Vesihuolto

-296550

Jätehuolto
Maa- ja metsätilat
Muu liikeluonteinen
toim
Muu toiminta
Ympäristöpalvelut

7140

96

0

646550

439860,12 206689,88

0

0

0

101000

101000

64766,14

36233,86

58700

58700

26067,43

32632,57

0

0,00

0

70500

63974,38

6525,62

70500

Elinvoimalautakunta

-15300

5000

-10300

-9023,75

-1276,25

Elinkeinoelämän edist

-320790

0

-320790

-195433,27

-125356,73

0

0

0,00

0,00

-398671 19000 -379671 -318893,45
24217453 278717 24496170 23865906,12

-60777,55

10500

10500

2081,82

8418,18

Vapaa-aikatoimi
Yhteensä

-630263,88

3398140 150000

3548140

3314783,67 233356,33

9879000

9879000

9475919,84 403080,16

Tuloslaskelmaosa
Verotulot
Valtionosuudet

0

0 11450365 771700 12222065

12232008

-9943,00

Korkotulot

0

0

0

0

13021,32

-13021,32

Muut rahoitustulot

0

0

3500

3500

14663,5

-11163,5

Korkomenot
Muut rahoituskulut
Satunnaiset erät
Yhtensä

-32210

-32210

-26020,2

-6189,8

0

0

-1000

-1000

-4126,47

3126,47

0

0

0
0
24250663 278717 24529380 23896052,79

0

0

0

-633327,21 24731005 921700 25652705 25050396,33 602308,67

Investointiosa
Kunnanhallitus
Saunamaailma
Länsirannan koulu
Lukio
Kirjasto
Jami

-50000
-150000 100000
-10000

-50000

-21500,00

-28500,00

-50000

-22000,00

-28000

0

-10000

-9240,21

-759,79

-210000 130000

-80000

-64787,87

-15212,13

0 -50000

-50000

-39140,21

-10859,79

-150000

-157734,97

7734,97

-4950000 -4780546,28

-169453,72

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

-150000

0

Yhteiskoulu

-4950000

0

Liikuntahalli

-20000

0

-20000

-15729,65

-4270,35

Liikenneväylät

-90000

64534

-25466

-25465,91

-50931,91

Puistot

-30000

-9534

-39534

-18533,66

-21000,34

0

0

0

0

Laiturit

-55000

0

-55000

-39866,86

-15133,14

0

0

0

0

Matkailun kehittäm

-165000 135000

-30000

-14486,47

-15513,53

Kalettomanlahden ka
Kärnänsalmen kunnostushanke

-500000

-500000

-408988,15

-91011,85

250000

250000

265441,71

-15441,71

-40000

-19615,00

-20385

0

20000

9807,50

10192,5

Rantojen kunnostush

-100000

40000

-60000

-53613,51

-6386,49

50000

50000

26500

23500

0

0

0

-8741,90

8741,90

0

0

0,00

0,00

Vesiverkostot

-40000

0

-40000

0,00

-40000

Viemäriverkostot

-30000

-30000

-26583,88

-3416,12

0

0

0

0

Ent osuuskauppa

-300000

-300000

-204897,61

-95102,39

0

0

0

0

Tarha-hanke

Kyrönsaari
Teknisen toimen kalusto
Yhteensä

0 -40000

Pitkäaik.lainojen lis
Pitkäaik.lainojen väh

0

0

0

0

0

-20000

0

-20000

-8986,39

-11013,61

-50000

50000

0

0,00

0

0

0

0

0

0

-6920000 420000 -6500000 -5940458,53

-559541,47

300000

0

300000

301749,21

-1749,21

Rahoitusosa
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lis
Antolainasaamisten
väh
Lainakannan muutokset

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

160000

0

0

0

0

0

0

0

0

-160000

0

0

0

0

-300000 -62033

-362033

-425000

62967
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0

0
6439658 900950

0

0

0
0

5538708

5000000

538708

0

0

0

Lyhytaikaisten lainojen
m
Oman pääoman muutok.

0

Saamisten muutos
Korot.p ja lyh velkojen
m
YHTEENSÄ

0

0

0
0

0

-4726,45

4726,45

0

-154292,15

154292,15

0

0

0

0

141283

-31329380

-30580529,92

500000

-500000

0

0
-

-31470663
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-748850,08 31470663

0

743823,74 743823,74

20750 31491413 31595969,28

104556,28

3 Tilinpäätöslaskelmat
3.1 Tuloslaskelma
TULOSLASKELMA
ulkoinen
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Kertaluonteiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot ja kulut
TILIKAUDEN TULOS
Poistoeron muutos
Rahastojen muutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Toteutuma 2020

Toteutuma 2019

1000620,94
24148,9
269490,98
1098866,39
2393127,21

1247742,84
26087,4
168826,44
1110900,26
2553556,94

-3495392,94

-3707985,04

-752546,42
-68909,55
23070,22
-16538353,05
-811017,17
-302831,18
-998269,57
-22944249,66
-20551122,45
9475919,84
12232008,00

-805478,00
-83568,25
23700,79
-16129768,85
-860138,31
-324817,49
-950861,75
-22838916,90
-20285359,96
9692753,12
11070946,00

13021,32
14663,50
-26020,20
-4126,47
1154343,54

2755,03
15291,89
-19270,71
-635,30
476480,07

-920848,00
0
-920848,00

-906432,10
0
-906432,10

233495,54
26787,13
0
260282,67

-429952,03
26787,13
0
-403164,90
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3.2 Rahoituslaskelma
Rahoitusosan toteutuminen
Toteutuma 2020
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Muut oikaisut
Toiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pys.vastaavien hyödykkeiden luov.voitot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituiksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääom.muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta

Toteutuma 2019

1154343,54

476480,07

-8800
1145543,54

0
476480,07

-5940458,53
301749,21
8800
-4484365,78

-2792084,72
251025,32
143017,86
-1921561,47

-160000

5000000,00
-425000,00
500000,00
5075000,00

0,00
-300000,00
0,00
-300000,00

-4726,45
0
-154292,15

-45027,77
0
4610142,1

743823,74
584805,14
5499805,14

-5119031,30
-553916,97
-853916,97

Rahavarojen muutos

1015439,36

-2775478,44

Kassavarat 31.12.
Kassavarat 1.1.

1246084,55
230645,19

230645,19
3006123,63

Rahavarojen muutos

1015439,36

-2775478,44
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3.3 Tase
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä
Kuntayhtymäosuudet
Osakkeet ja osuudet osak.ja
omist.yht
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Toimeksiantojen varat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset
Siirtyvät korot
Muut siirtosaamiset
Siirtosaamiset
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat
VASTAAVAA

Toteutuma 2020

Toteutuma 2019

458650,11

352033,40

2698176,33
12038684,17
5158245,52
268294,16
37696,24

2668562,82
6169432,85
4882761,38
374651,27
37696,24

104663,87
20305760,29

1589502,12
15722606,68

2207147,11
3173380,51

2200556,11
3173380,51

2366279,98
7746807,60
1970531,21
9717338,81
30481749,21

2344779,98
7718716,60
1810531,21
9529247,81
25603887,89

0,00
285915,81
198800,00
525933,81
1010649,62

160000,00
302447,52
209916,12
187449,79
699813,43

0,00
72306,27
137082,28
1147731,90
1246084,55
2393816,45
32875565,66

0,00
133626,32
133626,32
993439,75
230645,19
1224084,94
26827972,83

VASTATTAVAA
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Oma pääoma
Peruspääoma
Ed.tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Poistoero
Toimeksiantojen pääomat
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
Toimeksiantojen pääomat
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Muut velat
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Siirtyvät korot
Lomapalkkajaksotus
Valtionosuusennakot
Muut siirtovelat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
Vieras pääoma
VASTATTAVAA

15902559,24
893916,60
260282,67
17056758,51

15902559,24
1297081,50
-403164,90
16796475,84

318429,34

345216,47

0,00
50294,79
2303,75
52598,54

0,00
54850,72
2474,27
57324,99

4625000,00
0,00
858008,01
5483008,01

300000,00
0,00
895453,65
1195453,65

5350000,00
2500000,00
1246218,00
76516,64

4100000,00
3000000,00
59,11
666167,62
83756,23

7584,38
437270,81
140121,29
207060,14
792036,62
9964771,26
15447779,27

2454,17
431419,72
26616,27
123028,76
583518,92
8433501,88
9628955,53

32875565,66

26827972,83
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3.4 Konsernitilinpäätös
3.4.1 Konsernituloslaskelma
KONSERNITULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyht.voitosta (tappiosta)

2020
13151318,85
-34163325,98

2019
13413955,36
-34768980,64

-37365,69

-32876,37

Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentamiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentamiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden yli/alijäämä

-21049372,82
9475919,84
14052369,65

-21387901,65
9692753,12
12593676,78

13440,50
103111,64
-108337,02
-16026,26
-7811,14
2 471 105,53

3573,44
221307,50
-85292,47
-27221,93
112366,54
1 010 894,79

-1845559,93
-1 845 559,93

-1758241,22
-1 758 241,22

625 545,60
1651,43
-2754,99
0
-48395,92
576 046,12

-747 346,43
-3231,98
-119,12
8404,02
19064,78
-723 228,73
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3.4.2 Konsernirahoituslaskelma
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan ja investointien rahavirta
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pys. vastaavien hyödykk. luovutustulot
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Antolainsasaamisten vähennys
Antolainauksen muutokset yhteensä
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset yhteensä
Oman pääoman muutokset

2020

2019

2471105,52
-2754,99
-65578,73
2402771,80

1010894,79
-119,12
42608,07
1053383,74

-7072526,64
301749,21

-4047531,47
251685,42

14641,70
-6756135,73
-4353363,93

143746,25
-3652099,80
-2598716,06

-160000
41,66
-159958,34

2439,74
2439,74

5937206,11
-1107484,21
406376,68
5236098,58

726419,45
-628417,4
-466800,00
-368797,95

29287,60

-27794,33

-59350,13
-10156,72
56537,33

-74556,01
-138127,71
5050814,27

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä
Rahoitustoiminnan nettokassavirta

639035,60

-5147698,35

626066,08
5731493,92

-309567,80
-703720,34

Kassavarojen muutos

1378129,99

-3302436,36

Kassavarat 31.12.
Kassavarat 1.1.
Kassavarojen muutos

3624152,29
2246022,30
1378129,99

2246022,29
5548456,65
-3302434,36
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3.4.3 Konsernitase

Konsernitase

TP 2020

TP 2019

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

786185,79

828323,27

Muut pitkävaikutteiset menot

282161,56

150563,27

1068347,35

978886,54

4099892,99

4045792,21

24116858,96

18039582,48

Kiinteät rakenteet ja laitteet

5344923,57

5121594,32

Koneet ja kalusto

1806690,84

1943986,28

53291,00

52815,49

247107,62

1732351,72

Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset

Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut
Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat

247107,62

1732351,72

35668764,98

30936122,50

4121189,56

4093465,28

4121189,56

4093465,28

160000,00

41,66

0

1176,18

4281189,56

4094683,12

41 018 301,89

36 009 692,16

Valtion toimeksiannot

53177,95

54020,82

Lahjoitusrahastojen eritysikatteet

13489,60

14338,99

3477,16

3400,08

70144,71

71759,89

389748,84

379592,11

0,00

160000,00

0,00

160000,00

1366766,20

1475181,7

81556,33

-257989,52

Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
ARVOSTUSERÄT
TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Muut toimeksiannot
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
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Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset

727809,23

381009,21

2176131,76

1598201,39

227711,42

191596,03

2403843,18

1949797,42

Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit

116,98

117,33

Rahoitusarvopaperit

116,98

117,33

3624868,47

2245904,96

6 418 577,47

4 575 411,82

VASTAAVAA

47 507 024,07

40 656 863,87

Konsernitase

2020

2019

15902559,24

15902559,24

0

312113,37

1756487,11

2490571,03

576046,11

-723228,73

18 235 092,46

17 982 014,91

3131848,18

2780369,86

0

0

0

0

0

0

176445,16

255769

176445,16

255769

Valtion toimeksiannot

52961,21

108198,36

Lahjoitusrahaston pääomat

53771,94

58250,79

Muut toimeksiantojen pääomat

15974,55

17223,85

122707,70

183673

Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä
Oma pääoma
Vähemmistöosuudet
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset
Pakolliset varaukset
Toimeksiantojen pääomat

Toimeksiantojen pääomat
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
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Pitkäaikainen korollinen vieras po

10889929,83

5708623,03

Pitkäaikainen koroton viera po

874302,42

910057,96

Muut velat

241300,99

243374,52

18057,91

17881,70

12023591,15

6879937,21

Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat

2500000,00

3000000,00

Lyhytaikainen korollinen vieras po

7266577,28

6285777,26

Laskennalliset verovelat
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen

Lainat muilta luotonantajilta
Lyhytaikainen koroton vieras po

40791,75
4009970,39

3289322,63

13817339,42

12575099,89

VIERAS PÄÄOMA

25 840 930,57

19 455 037,10

VASTATTAVAA

47 507 024,07

40 656 863,87

Lyhytaikainen
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4 Liitetiedot
4.1 Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot
4.1.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1) Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot
on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.
Pysyvät vastaavat, pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä
suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset
poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen
perusteet.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2012 poistosuunnitelman, ja että ns. vanhoissa hyödykkeissä käytetään vanhoja poistoaikoja ja uusissa, vuonna 2013 käyttöön otettavissa hyödykkeissä käytetään poistoaikojen
alarajojen lähellä olevia poistoaikoja, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Pidemmästä poistoajasta päättää asianomainen viranomainen. Valtuusto hyväksyi 9.10.2017 tarkennetun poistosuunnitelman, joka vastaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 22.11.2016 antamaa yleisohjetta kunnan
ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenon mukaiseen arvoon.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus merkitään taseeseen todennäköisen luovutushinnan määräisenä.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen hankintamenon mukaiseen arvoon.
Johdannaissopimusten käsittely, Valuuttamääräiset erät
Lappajärven kunnalla ei ole johdannaissopimuksia eikä valuuttamääräisiä eriä.
Avustusten käsittely
Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset merkitään ao. hyödykkeen
hankintamenon vähennykseksi.
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4.1.2 Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
2) Tuloslaskelman esittämistavan muutos
Ei ilmoitettavaa tietoa.
3) Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin
Ei ilmoitettavaa tietoa.
4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Ei ilmoitettavaa tietoa.
5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä
Ei ilmoitettavaa tietoa.
4.1.3 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja
kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja veroperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa
syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta
pääomasta konsernitaseessa.
Suunnitelmapoistojen oikaisu
Poisto-oikaisuja tehty Lappajärven Virastotalo Oy:n osalta.
Osakkuusyhteisöt
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.
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Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät
Konsernitilinpäätöksen liitteenä esitetään perusteltu selostus, jos konsernitilinpäätöksen laatimisessa ei ole noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kunnan tilinpäätöksessä.
Poikkeavat tilikaudet
Ei poikkeavia tilikausia.

4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
6) Toimintatuotot tehtäväalueittain
Konserni

Kunta

Ulkoiset erät
2020
Yleishallinto
Sosiaali- ja terv.toimi
Opetus- ja kulttuuritoimi
Tekninen toimi
Muut palvelut
Elinvoimapalvelut
Toimintatuotot yht.

13.151.318,85

2019

2020
62.459,43
122,70
163.971,95
1.815.715,33
348.776,61
2.081,82
2.393.127,21

13.413,955,36

2019
108.063,72
418,62
137.984,20
2.035.232,69
261.030,92
10.826,79
2.553.556,94

7) Verotulojen erittely

Kunnan tulovero
Osuus yhteisöverojen tuotosta
Kiinteistövero
Muut verotulot
Verotulot yhteensä

2020
8.124.436,22
648.159,23
703.324,39

2019
8.039.662,65
655.846,39
997.244,08
0
9.692.753,12

9.475.919,84

8) Valtionosuudet eriteltyinä

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
Veromenetysten kompensaatio
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus
Yhteensä

2020
7.508.246,00
2.947.153,00
1.925.691,00
-149.082,00
0
12.232.008,00

2019
8.439.252,00
2.788.824,00
-157.130
0
11.070.946,00

9) Palvelujen ostojen erittely
Palvelujen ostojen erittely
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Kunnan palvelujen ostot yhteensä

2020
-14.784.753,66
-1.753.599,39
-16.538.353,05
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2019
-14.071.187,87
-2.058.580,98
-16.129.768,85

10) Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin eriteltynä
Ei ilmoitettavaa tietoa.
11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista
Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Tarkempi hankekohtainen poistoaika päätetään suunnitelman rajoissa kunnan talous-/teknisessä toimistossa. Kunnanvaltuusto on 9.10.2017 § 83 hyväksynyt tarkennetun poistosuunnitelman.
Tarkennettua poistosuunnitelmaa on alettu noudattaa vuodesta 2017 lukien.
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät

POISTOSUUNNITELMA (hyväksytty KV 17.12.2012 § 62)
Hyödykkeet
ennen 1.1.2013

Uudet hyödykkeet
1.1.2013 alkaen

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Tasapoisto

Päättäjä

Tasapoisto

Päättäjä

Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Atk-ohjelmistot
Osallistuminen toisen yhteisön
- tiehankkeisiin
- ratahankkeisiin
- väylähankkeisiin (suositellaan vastaavanlaisen
hyödykkeen hankintamenoa koskevia poistoaikoja)
Osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenot
Muut

2 -5 vuotta*
5 -20 vuotta*
2 -5 vuotta*

kunnanhallitus
kunnanhallitus
kunnanhallitus

2 -5 vuotta*
5 -20 vuotta*
2 -5 vuotta*

kunnanhallitus
kunnanhallitus
kunnanhallitus

2-5 vuotta*

kunnanhallitus

2-5 vuotta*
2017 lukien:
15-20 vuotta
30-40 vuotta
15-20 vuotta

kunnanhallitus

5-10 vuotta

tekninen ltk

2-5 vuotta*

kunnanhallitus

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Hallinto- ja laitosrakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset

Talousrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset
Asuinrakennukset
Kallioluolat ja –tunnelit, väestönsuojat

2-5 vuotta*

kunnanhallitus

*) erityisestä
syystä voi olla
enintään 20
vuotta

*) erityisestä
syystä voi olla
enintään 20
vuotta

Ei poistoaikaa

Ei poistoaikaa

20-50 vuotta
20-30 vuotta
10-20 vuotta
20-30 vuotta
30-50 vuotta

tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
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20-40 vuotta
20-30 vuotta
10-20 vuotta
20-30 vuotta
30-40 vuotta
30-70 vuotta

tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk

tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot
Sillat, laiturit ja uimalat
Muut maa- ja vesirakenteet
Vedenjakeluverkosto
Viemäriverkko
Kaukolämpöverkko
Sähköjohdot, muunto-asemat,
ulkovalaistuslaitteet
Puhelinverkko, keskusasema
ja alakeskukset
Maakaasuverkko
Muut putki- ja kaapeliverkot
Sähkö-, vesi- yms. laitosten
laitoskoneet ja laitteet
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Liikenteen ohjauslaitteet
Muut kiinteät koneet, laitteet
ja rakenteet
Koneet ja kalusto
Rautaiset alukset
Puiset alukset ja muut uivat
työkoneet
Muut kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Muut raskaat koneet
Muut kevyet koneet
Sairaala-, terveydenhuoltoyms. laitteet
Atk-laitteet
Muut laitteet ja kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
Arvo- ja taide-esineet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

15-20 vuotta
10-30 vuotta
15-30 vuotta
30-40 vuotta
30-40 vuotta
20-30 vuotta
15-20 vuotta

tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk

15-20 vuotta
10-30 vuotta
15-30 vuotta
30-40 vuotta
30-40 vuotta
20-30 vuotta
15-20 vuotta

tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk

10-12 vuotta

tekninen ltk

10-12 vuotta

tekninen ltk

20-25
15-20 vuotta
10-20 vuotta

tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk

20-25
15-20 vuotta
10-20 vuotta

tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk

15-20 vuotta
10-15 vuotta
10-15 vuotta

tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk

15-20 vuotta
10-15 vuotta
10-15 vuotta

tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk

15-20 vuotta
8-15 vuotta

tekninen ltk
tekninen ltk

15-20 vuotta
8-15 vuotta

tekninen ltk
tekninen ltk

4-7 vuotta
5-10 vuotta
10-15 vuotta
5-10 vuotta
5-15 vuotta

tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
kunnanhallitus

4-7 vuotta
5-10 vuotta
10-15 vuotta
5-10 vuotta
5-15 vuotta

tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
tekninen ltk
kunnanhallitus

3-5 vuotta
3-5 vuotta

kunnanhallitus
kunnanhallitus

3-5 vuotta
3-5 vuotta

kunnanhallitus
kunnanhallitus

käytön mukainen poisto
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa

tekninen ltk

käytön mukainen poisto
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa

tekninen ltk

ei poistoaikaa

ei poistoaikaa

Poistoaikoina käytetään alarajoja, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista
perustetta.
Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.
12) Pakollisten varausten muutokset

Pakolliset varaukset

Konserni 2020
Konserni 2019
Kunta 2020
-79.323,85
255.769
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Kunta 2019
0

0

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot
Konserni 2020

Konserni 2019

14412,23
14412,23

2934,18
2934,18

Muut toimintatuotot
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
Rakennusten myyntivoitot
Muut myyntivoitot
Myyntivoitot yhteensä
Muut toimintakulut
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot
Rakennusten myyntitappiot
Myyntitappiot yhteensä

Kunta 2020

Kunta 2019

8800,00
8800,00

0

0

14) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät
Konserni
2020
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Kunta
2020

2019
0
0

2019

0
0

0
0

0
0

Ei ilmoitettavaa.
15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
2020
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä
Osinkotuotot muista yhteisöistä
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä
Yhteensä

2019

1.764,75
11.609,52
13.374,27

0
2.036,00
11.609,52
13.645,52

16) Erittely poistoeron muutoksista
Alkusaldo 31.12.2019
345.216,47

Vähennys
-26.787,13

4.3 Tasetta koskevat liitetiedot
4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
17) Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset
Ei ilmoitettavaa tietoa.
18) Arvonkorotukset
Ei ilmoitettavaa tietoa.
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Loppusaldo 31.12.2020
318.429,34

19) Käyttöomaisuuden hankintamenojen muutokset 2020

Aineettomat hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.

Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto

Aineettomat Tietokone- Muut pitkävaioikeudet
ohjelmistot kutteiset menot Yhteensä
174 387,50 22 492,56
155 153,34 352 033,40
157 734,97 157 734,97

-20 861,08

-5 623,08

2 399,92
-27 034,02

Poistamaton hankintameno
31.12.

153 526,42

16 869,48

288 254,21

458 650,11

Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.

153 526,42

16 869,48

288 254,21

458 650,11

Kiinteät rakenteet ja lait- Koneet ja
teet
kalusto

Aineelliset
hyödykkeet

Maa- ja vesialueet
Rakennukset

Poistamaton
hankintameno
1.1.

2 668 562,82

6 169 432,85

4 882 761,38

374 651,27

Lisäykset tilikauden aikana

56 113,51

5 039 732,07

518 333,81

25 981,80

Rahoitusosuudet tilikaudella

-26 500,00

2 399,92
-53 518,18

Muut aineelliset
hyödykkeet

37 696,24

-265 441,71

Keskeneräiset hankinnat
Yhteensä
1 589
502,12

921 063,53

114 471,37

5 754 632,56

-9 807,50

-301 749,21

Vähennykset tilikauden aikana

,00

Siirrot erien välillä

-1 589
502,12

1 214 266,82

372 835,38

-384 747,57

-350 243,34

-132 338,91

2 698 176,33

12 038 684,17

5 158 245,52

268 294,16

37 696,24

104 663,87

20 305 760,29

Kirjanpitoarvo
31.12.
2 698 176,33

12 038 684,17

5 158 245,52

268 294,16

37 696,24

104 663,87

20 305 760,29

Tilikauden
poisto
Poistamaton
hankintameno
31.12.

,00
-867 329,82

Arvonkorotukset
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Osakkeet
Osakkeet ja osuu- Osakkeet konser- omistus-yh- Kuntayhtymäosuu- Muut osakkeet
det
niyhtiöt
teisöt
det
ja osuudet
Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.
2 200 556,11 286 247,44
3 173 380,51
2 058 532,54 7 718 716,60
Lisäykset tilikauden aikana
6 591,00
21 500,00
28 091,00
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Poistamaton hankintameno 31.12.
Arvonalennukset
ja niiden palautukset
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo
31.12.

2 207 147,11 286 247,44

3 173 380,51

2 080 032,54 7 746 807,60

2 207 147,11 286 247,44

3 173 380,51

2 080 032,54 7 746 807,60

Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset
Ei ilmoitettavaa tietoa.
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20 – 22) Omistukset muissa yhteisöissä
Tytäryhteisöt ja kuntayhtymäosuudet
Tytäryhteisöt

Kunnan omistusosuus

KOY Lappajärven Vuokratalot Oy
Lappajärvi 1082833-8
Lappajärven Virastotalo Oy
Lappajärvi 0631340-4
Lappajärven Lomagolf Oy
Lappajärvi 0804876-2
Lappajärven Lämpö Oy
Lappajärvi 2657365-9
Yhteensä
Kuntayhtymät
Järviseudun koulutuskuntayhtymä
Lappajärvi 1807931-9
Järviseudun Sähkövoima ky
Alajärvi 0218977-5
E-P:n sairaanhoitopiiri ky
Seinäjoki 0243096-0
Eskoon sosiaalipalvelujen ky
Seinäjoki 0283116-6
Etelä-Pohjanmaan liitto
Seinäjoki 0955281-3
Yhteensä
Intressiyritys
Kivitippu Spa Oy
2492015-1

100 %

Kuntakonsernin osuus
omasta
po:sta

vieraasta
tilikauden voipo:sta
tosta/tappiosta
(ei koko posta)
803 923
2 924 470
-2 862

62,84 %

1 103 009

60 622

7 134

26,9 %
äänistä 74,8 %
100 %

440 929

63 177

15 761

1 025 098

1 497 393

10 675

28,10 %

2 305 073

201 412

212 711

33,33 %

263 377

1 447 510

27 101

2,06 %

1 233 861

5 425 401

136 683

1,63 %

102 993

475 796

0

1,78 %

38 592

11 998

3778

14,07 %

2 648

231 711

-40 012

23) Saamisten erittely

Pitkäaikainen
Saamiset tytäryhteisöiltä
- Myyntisaamiset
-Lainasaamiset
-Muut saamiset
Yhteensä
Saamiset kuntayhtymiltä,
joissa kunta on jäsenenä
-Myyntisaamiset
Yhteensä

2020
Lyhytaikainen

Pitkäaikaiset

2019
Lyhytaikaiset

1.810.531,21

11.896,47
116.800,00

1.810.531,21

10.487,88
116.800,00

1.810.531,21

128.696,47

1.810.531,21

127.287,88

1500,42
1500,42
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Saamiset osakkuus- sekä
muilta omistusyhteysyhteisöiltä
Yhteensä
Saamiset yhteensä

160.0000

160.000,00

160.000

160.000,00

0

1.970.531,21

127.287,88

1.970.531,21

130.196,89

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Konserni 2020
Siirtyvät korot muilta
Muut siirtosaamiset muilta:
Keva/eläkemenoperusteisen
maksun oik. tp
Liittymismaksujen tuloutus
Työterveyshuollon tuloarvio
Muut siirtosaamiset
Muut siirtosaamiset muilta,
yhteensä
Ennakkomenot
Yhteensä

Konserni
2019

Kunta 2020

Kunta 2019

90.629,14
72.306,27

57.969,71
130.496,98

72.306,27

53.847,00
22.875,00
53.744,98
130.496,98

64.776,01
227.711,42

3.129,34
191.596,03

64.776,01
137.082,28

3.129,34
133.626,32

4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
25) Oman pääoman erittely
Konserni
Peruspääoma 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Peruspääoma 31.12.
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien
ali-/ ylijäämä 1.1.
Muu lisäys tilikaudella
Edellisten tilikausien
ali-/ylijäämä 31.12.
Tilikauden ali-/ylijäämä
Oma pääoma

Kunta

2020
15.902.559,24

2019
10.969.570,99

2020
15.902.559,24

2019
15.902.559,24

15.902.559,24

15.902.559,24

15.902.559,24

15.902.559,24

1 767 342,30

312.113,37
2.541.396,50

893 916,60

1 297 081,50

-10 855,19

-50.825,47

1 756 487,11

2.490.571,03

893.916,60

1.297.081,50

576.046,11

-723.228,73

260.282,67

-403 164,90

18.235.092,46

17.982.014,91

17.056.758,51

16.586.394,37

Oman pääoman muutokseen vaikuttavia tekijöitä EPSHP:n oman pääoman muutos.
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26) Erittely poistoerosta
Alkusaldo 1.1.2020
345.216,47

Vähennys
-26.787,13

Loppusaldo 31.12.2019
318.429,34

27) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua
Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua maksettavaksi erääntyvät velat; velat, jotka erääntyvät 1.1.2026 tai sen
jälkeen
2020
2019
Joukkovelkakirjalainat
0
0
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
0
0
Lainat julkisyhteisöiltä
3.375.000
0
Pitkäaikaset velat yhteensä
3.375.000
0
28) Joukkovelkakirjalainat
Ei ilmoitettavaa tietoa.
29) Pakolliset varaukset

Muut pakolliset varaukset
Takuuvaraus
Vahingonkorvausvaraus
Vuokravastuut käyttämättömistä tiloista
Ympäristövastuut
Osuus kuntayhtymän alijäämästä
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuut
Muut pakolliset varaukset yhteensä

2020

Konserni
2019

2020

1.756,46

176.445,16

254.012,54
255.769,00

Kunta
2019
0

30 ) Vieras pääoma
Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille
2020
Pitkäaikainen

2020
Lyhytaikainen

Velat tytäryhteisöille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
Velat kuntayhtymille, joissa
kunta jäsenenä
Saadut ennakot
Ostovelat

2019
Pitkäaikainen

2019
Lyhytaikainen

2197,50

2197,50

3.613,85
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0

Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
Velat osakkuus- sekä muille
omistusyhteysyhteisöille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
Vieras pääoma yhteensä

3.613,85

3.613,85

31) Sekkilimiitti
Ei luotollista sekkilimiittiä.
32) Muiden velkojen erittely
Muut velat muille (p.a)
Kaukolämmön liittymismaksu

Vesilaitoksen liittymismaksu
Viemärilaitoksen liittymismaksu
Muut velat muille p.a
Yhteensä

Konserni 2020
524.644,81
222.268,30
61.366,20
271.997,00
19.032,69
1.099.309,00

Konserni 2019
562.090,45
222.268,30
61.366,20
271.997,00
21.106,22
1.138.828,17

Kunta 2020
524.644,81

Kunta 2019
562.090,45

61.366,20
271.997,00

61.366,20
271.997,00

858.008,01

895.453,65

Muut velat
2020
72.611,11
3.905,53
76.516,64

Ennakonpidätysvelka
Sosiaaliturvamaksuvelka
Yhteensä

2019
81.443,51
2.312,72
83.756,23

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Menojäämät
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset
Korkojaksotukset
Valtionosuusennakot
Muut siirtovelat
Matkalaskut
Siirtovelat yhteensä

Kunta

2020

2019

2020

437.270,81

431.419,22

437.270,81

431.419,72

7.584,38
140.121,29
1.027.753,22

2.454,17
26.616,27
956.533,80

7.584,38
140.121,29
207.060,14

2454,17
26.616,27
108.028,76

1.612.729,70

1.417.023,96

792.036,62

568.518,92
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4.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot
34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin
Konserni
2020

Kunta
2019

2020

2019

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Lainat julkisyhteisöiltä
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Lainat muilta luotonantajilta
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yht.
Velat, joiden vakuudeksi annettu
osakkeita
Ei ilmoitettavaa.
35 -37 Vakuudet
2020

Konserni
2019

Omasta puolesta annetut vakuudet
Sitoumusten vakuudeksi annetut
kiinnitykset
Yhteensä
Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Yhteensä
Muiden puolesta annetut vakuudet
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Yhteensä
Vakuudet yhteensä

2020

Kunta
2019

2.042.155,76

2.192.415,78

5.269.655,00

7.311.810,76

2.192.415,78

38) Vuokravastuut yhteismäärä
Konserni
2020
Vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
Leasing-vastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
(Pääomavuokravastuut)
Yhteensä

Kunta
2019

97213,93
140414,89
237628,82

2020

2019

137.540,24
124.591,81
262.132,05
11.025,04

5892,49
8160,06
14052,55

41.353.60
2.320,36
43.673,96

251681,37

305.806,01
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2.834,64

11.025,04

Lappajärven kunta on hankkinut leasing-sopimuksella tietokoneita Järvinet Oy:n kautta. Nämä leasing-vastuut
ovat 31.12.2020 Alv 0 %
1.1.-31.12.2021
1.1. - 31.12.2022
1.1. - 31.12.2023
Yhteensä
31.12.202031.12.2023
Yhteensä
11532,39
9432,36
4403,64
25368,39

39-40) Muut kunnan antamat vastuusitoumukset
Konserni
2020
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Ympäristölupavakuus
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
• EPSHP johdannaissopimus

Kunta
2019

2020

2019

2228384
1643989
5.499.200
5.269.655

5.844.200
5.206.789
25.360
25.360

110313

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Kunnan osuus takauskeskuksen
takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus takauskeskuksen
kattamattomista takausvastuista 31.12
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.

2020
19.985.174

2019
18.530.467

0

0

12.453

12.192

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt s 35
Konserni
Kunta
2020
2019
2020
2019
Koronvaihtosopimus
-271.294,49 -247.053,27
0
0
Konsernitilinpäätöksessä olevat koronvaihtosopimukset ovat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin. Kunnan osuus
koronvaihtosopimuksista on 2,06 %.
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Arvonlisäveron palautusvastuu:
Palautuksena tai vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot vuosina 2013 - 2020 valmistuneista uudisrakennusten ja
perusparantamisen hankintamenosta, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa palautukseen tai vähennykseen oikeuttamattomaksi (AVL 33 §).
Hankinta- ALV
Päättyy
vuosi
Onnintupa
2013 2787,14
2022
Kunnantalo, Lilliputin tila
2014 14209,14
2023
Kirkonkylän koulu, muutostyöt
2014 12340,91
2023
Yhteiskoulu, muutostyö, vakki
2014 8896,98
2023
Paloasema
2014 415146,6
2023
Keskusvarasto
2015 4481,53
2024
Taavintupa
2015
3110,4
2024
Päiväkodin laajennus
2015 36047,02
2024
Kunnanvirasto
2017 4081,98
2026
Päiväkoti
2017
528,3
2026
Toimintakeskus
2017 10549,55
2026
Rantakankaan koulu
2017 4116,43
2026
Kirjasto
2017 2792,53
2026
Omatoimikirjasto
2018 16400,32
2027
Keskusvarasto
2018 1483,38
2027
Länsirannan koulu
2018 1173,81
2027
Yhteiskoulu
2018 5709,87
2027
Päiväkoti
2019 5149,73
2028
Rantakankaan koulu
2019 6306,96
2028
Taavintupa
2019
905,51
2028
Osula
2020 38953,08
2029
Koulukeskus
2020 1428542
2029
JAMI
2020 32093,07
2029
JAMI
2020 3252,22
2029
Lukio
2020 16999,28
2029
Yhteensä

vastuu
557,43
4262,74
3702,27
2669,09
124543,97
1792,61
1244,16
14418,81
2449,19
316,98
6329,73
2469,86
1675,52
11480,22
1038,37
821,67
3996,91
4119,78
5045,57
724,41
35057,77
1285688,05
28883,76
2927,00
15299,35
1561515,23

4.5 Henkilöstöä koskevat liitetiedot
42) Henkilöstön lukumäärä
Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Yleishallinto
Sivistystoimi
Tekninen toimi
Elinvoimapalvelut
Yhteensä

2020
11
60
24
0
95

2019
7
67
26
2
102

Koko henkilöstön määrään sisältyvät kunnan palveluksessa olleet koko- ja osa-aikaiset henkilöt 31.12.2020. Osaikaisia ei ole muutettu laskennallisesti kokoaikaisiksi. Lukuun sisältyvät vakituisten lisäksi määräaikaiset, sijaiset
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ja työllistetyt. Luvuissa näkyvät myös henkilöt, jotka ovat palkattomalla virka-/työvapaalla. Kokoaikaisia oli 76 ja
osa-aikaisia 19. Vakituisista osa-aikaisia oli 12.

43) Henkilöstökulut
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin
ja aineellisiin hyödykkeisiin
Henkilöstökulut yhteensä

2020
-3.565.174,94
-763.859,94
-70.683,78
23.070,22
82.869,75

2019
-3.759.485,82
-815.395,41
-85.607,60
23.700,79
63.457,54

-4.293.778,69

-4.573.330,50

44) Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut
2020
Lappajärven kokoomus r.y.
Lappajärven Keskustapuolueen kunnallisjärjestö
Lappajärven sos.dem. yhdistys
Kristillisdem. Lappajärven paikallisosasto
PerusS:n Lappajärven paikall.osasto
Yhteensä

2019
303,00
1626,00
126,00
160,00
341,00

283,50
1744,80
194,00
211,00
397,00
2830,30

45) Tilintarkastajien palkkiot
Tarkastusyhtiö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
Tilintarkastus
Erityispalvelut
Lakipalvelut
Yhteensä

2020

2019
6409,46

7958,85

6409,46

7958,85

46) Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet
Lappajärven kunta on antanut KOY Lappajärven Vuokrataloille pääomalainaa 1.810.531,21 euroa. Kunnan käsityksen mukaan em. lainaan saattaa sisältyä taloudellinen riski. Kyseessä on ennen kuntalain 2015 voimaan tuloa annetusta lainasta. Kunta on antanut pääomalainan 160.000 euroa Kivitippu Spa Oy:lle.
Lappajärven kunta on antanut omavelkaien takauksen Avain Palvelukodit Oy:lle Joelinkodin ja Lintukodin kauppojen yhteydessä Avain Palvelukodit Oy:lle siirtyneiden lainojen vakuudeksi. Lainojen vastuu 31.12.2020 on
4.434.155 euroa.
Järviseudun Sähkövoima kuntayhtymä on päätetty purkaa ja perustaa jäsenkuntien (Alajärven kaupunki, Vimpelin
ja Lappajärven kunnat) omistama osakeyhtiö JärviS-Energia Oy. Kuntayhtymän velat ja varat on päätetty siirtää
perustettavalle osakeyhtiölle. Kunnat takaavat siirtyviä lainoja, joista Lappajärven kunnan osauus on 600.000 euroa.
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Kunnanjohtajan kanssa on tehty kunnanjohtajasopimus, jossa erokorvaukseksi on sovittu kuuden kuukauden kokonaisansiota vastaava korvaus.

5 Vesihuoltolaitos
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. Tavoitteena on toimintavarma verkosto. Vesilaitoksella on käytössä
valvonta-automaatio-ohjelma.
Vesihuoltolaitoksella on kaksi vedenottamoa ja alavesisäiliötä sekä paineenkorotusasemia. Vesiverkoston pituus
on n. 80 km. Verkostoon pumpattiin vettä n. 80 000 m3. Liittyjiä on n. 800. Jätevesiverkoston pituus on n. 90 km
ja pumppaamoita n. 60 kpl. Jätevesiverkoston liittyjien määrä on 775. Jätevedet käsitellään biologisessa prosessissa jätevedenpuhdistamolla.
Tavoite
Talousvesi täyttää asetetut
laatu- ja määrävaatimukset.

Mittari
Laboratoriotulokset.
Kuluttajien antama palaute.
Häiriöiden määrä
Käyttöaste

Tavoitetaso
Ei poikkeamia veden
laadussa.
Veden toimitus on ollut
keskeytyksetöntä.
<5 kpl /vuosi
Enintään 75 % antoisuudesta

Toteutuma
Toteutui

Toteutui

Jätevedet käsitellään lupaehtojen mukaisesti.

Laboratoriotulokset

Puhdistustulokset täyttävät lupaehdot

Laitoksen toimintavarmuus

Häiriöiden määrä

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

Liittymisaste
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Vuotovesiä pyritään vähentämään vuosittain

Vesihuolto
Toimintatuotot
Toimintamenot
Toimintakate
Poistot ja arv.al.
Tilikauden yli- /alijäämä

Budjetti 2020
646.550
-296.550
350.000
-195.912
154.088

Bu-muutos

Budjetti+
Toteutuma
Poikkeama
muutos
646.550
439.860,12
206.689,88
7.140
-289.410
-345.435,90
56.025,90
7.140
357.140
94.424,22
262.715,78
-195.912
-206.734,37
10.822,37
7.140
161.228
-112.310,15
273.538,15

LIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Toimintakulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Ostot tilikauden aikana
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

2020

342,21
195 122,31
2 669,34
198 133,86
-31 207,66
-7 778,76
-887,57
544,67
-8 121,66
-39 329,32
-40 615,29
-62 564,37
-93 893,74
-1 510,35
-237 913,07
-39 779,21
-39 779,21
-97 867,86
-137 647,07

Liiketoiminnan tuloslaskelma sis liiketoiminnan kiinteistöt
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VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS)
TASEYKSIKKÖ
TULOSLASKELMA
Liikevaihto

2020

2019
439 860,12

655 195,38

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
-134
735,92

Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palvelut
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset

-184
014,16 -318 750,08 -215 791,50
-18 412,63
-8 274,98
63,52

Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

-316
122,99

-40 141,17

-26 624,09

-206
734,37

Suunnitelman mukaiset poistot

-11 912,84
-297,26

-52 351,27

-187 637,17
-187
537,65

-206 796,10
-61,73

Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja - kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Kunnalle maksetut korkokulut
Muille maksetut korkokulut
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut

-100 331,49

99,52

-112 310,15

-22 042,89

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä

-22 042,89
-22 042,89

-22 042,89

-134 353,04

77 140,58

0,00

0,00

-134 353,04

77 140,58

-134 353,04

77 140,58

Satunnaiset tuotot ja -kulut
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia

99 183,47

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Tuloverot

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
2020
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT
Sijoitetun pääoman tuotto%
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto%
Voitto%

6,00 %
6,00 %
-30,55 %
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2019
5,00 %
5,00 %
12,00 %

VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS) TASEYKSIKKÖ
RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja - kulut
Satunnaiset erät
Tuloverot
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
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 muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12
Rahavarat 1.1

2020

2019

-112310,15
206734,37
-22042,89

99183,47
187637,17
-22042,89

72381,33

-26583,88

264777,75

-270211,15
-26583,88
45797,45

-270211,15
-5433,4

24090,53
-41460,24

-24090,53
53953,62

-60589,47
32161,73 -45797,45

-24429,69 5433,4

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä
5v
Investointien tulorahoitus %
Pääomamenojen tulorahoitus%

2020
-1 158
847,67 €
28 %
28 %
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2019
-1 741
101,24 €
98 %
98 %

Lappajärven kunta
TASEYKSIKKÖ
VESIHUOLTOLAITOS TASE
1.1.2020

31.12.2020

Muutos

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat oikeudet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

3 648 770,76
0,00
0,00
0,00

3 468 620,27
0,00
0,00
0,00

-180 150,49
0,00
0,00
0,00

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteä laitteet ja rakenteet
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat

3 648 770,76
38 621,87
272 640,24
2 911 991,37
36 969,11
23 554,27

3 468 620,27
38 621,87
252 210,60
3 136 309,38
27 530,03
13 948,39

-180 150,49
0,00
-20 429,64
224 318,01
-9 439,08
-9 605,88

364 993,90

0,00

-364 993,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Valmiit tuotteet/tavarat
Muu vaihto-omaisuus

109 936,77
0,00
0,00
0,00

127 306,48
0,00
0,00
0,00

17 369,71
0,00
0,00
0,00

Saamiset

109 936,77

127 306,48

17 369,71

Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

0,00
0,00
0,00
0,00
109 936,77
85 846,24
0,00
0,00
24 090,53

0,00
0,00
0,00
0,00
127 306,48
127 306,48
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
17 369,71
41 460,24
0,00
0,00
-24 090,53

3 758 707,53

3 595 926,75

-162 780,78

VASTAAVAA YHTEENSÄ
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1.1.2020

31.12.2020

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Liittymismaksurahasto
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset

1 991 652,17
2 204 288,85
333 363,20
-545 999,88
0,00

1 857 299,13
2 204 288,85
333 363,20
-545 999,88
-134 353,04

-134 353,04
0,00
0,00
0,00
-134 353,04

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Muut velat

1 767 055,36
271 997,00

1 738 627,62
271 997,00

-28 427,74
0,00

0,00
0,00
271 997,00

0,00
0,00
271 997,00

0,00
0,00
0,00

Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

1 495 058,36

1 466 630,62

-28 427,74

0,00
0,00
0,00
16 827,44
0,00
1 478 230,92

0,00
0,00
0,00
48 989,17
0,00
1 417 641,45

0,00
0,00
0,00
32 161,73
0,00
-60 589,47

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

3 758 707,53

3 595 926,75

-162 780,78

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset

2020
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste%
Suhteellinen velkaantuneisuus%
Kertynyt alijäämä

2019

51,65 %
395,27 %
-680 352,92 €

Korvaus peruspääomasta 1%
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53,00 %
270,00 %
-545 999,88 €

6 Henkilöstöraportti
6.1 Yleistä
Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa kokonaiskuva Lappajärven kunnan henkilöstötilanteesta vuona 2020.
Tiedot ilmoitetaan 31.12.2020 tilanteen mukaan. Raportti sisältää tietoa henkilöstön määrästä, rakenteesta, tapahtuneista muutoksista, henkilöstökustannuksista, sairauspoissaoloista ja eläke-ennusteen. Raportti on tarkoitettu työyhteisön, johdon ja luottamushenkilöiden käyttöön.
Henkilöstövoimavarojen arviointi edistää henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta ja tukee myös päätöksentekijöitä
resurssien suuntaamisessa. Henkilöstöraporttia voidaan käyttää henkilöstöresurssien seurantaan ja vaikuttavuuden arviointiin sekä mahdollisten muutostarpeiden tueksi. Työterveyshuolto tarvitsee tietoa henkilöstön tilan
(terveys, hyvinvointi, motivointi) ennakointiin ja esimerkiksi työsuojelutietoa tapaturmista ja sairauspoissaolojen
kehityksestä.
Myös vuonna 2020 kiinteistöjen sisäilmaongelmat aiheuttivat jonkin verran poissaoloja, joten sijaisten tarve on
ollut suuri. Sisäilmaongelmien vuoksi yhteiskoulun henkilökunta ja oppilaat siirrettiin väistötiloihin, ainoastaan
kirjaston henkilökunta jäi entisiin tiloihin. Kirjastossa tehtiin tiivistyksiä ja joitakin pienempiä korjauksia. Tilat on
ylipaineistettu ja tilannetta seurataan.
Lappajärven kunnan palveluksessa oli 95 henkilöä 31.12.2020. Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa
(ns. vakituiset) oli 76 henkilöä, määräaikaisia oli 11, sijaisia 7 ja työllistettyjä 1. Kunnanhallitus on hyväksynyt koulutussuunnitelman vuodelle 2020.

6.2 Henkilöstövoimavarat
6.2.1 Koko henkilöstön määrä vuosina 2018– 2020
2018
Yleishallinto
Sivistystoimi
Tekninen toimi
Elinvoimapalvelut
Yhteensä

2019
7
75
26
2
110

2020
7
67
26
2
102

Muutos
11
60
24
0
95

4
-7
-2
-2
-7

Koko henkilöstön määrään sisältyvät kunnan palveluksessa olleet koko- ja osa-aikaiset henkilöt 31.12.2020. Osaaikaisia ei ole laskennallisesti muutettu kokoaikaisiksi. Lukuun sisältyvät vakituisten lisäksi määräaikaiset, sijaiset
ja työllistetyt. Luvuissa näkyvät myös henkilöt, jotka ovat palkattomalla virka-/työvapaalla. Kokoaikaisia oli 76 ja
osa-aikaisia 19. Vakituisista osa-aikaisia oli 12.
Henkilöstöstä oli yleishallinnossa 11,6 %, sivistystoimessa 63,2 % ja teknisessä toimessa 25,3 %.
Elinvoimapalveluissa ei ole kunnan palkkaamaa henkilöä, vaan yritysneuvontapalvelut ostetaan Järvi-Pohjanmaan
Yrityspalvelu Oy:ltä. Yrityspalvelupäällikkö on tavattavissa neljänä päivänä viikossa kunnanvirastolla.
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Koko henkilöstön määrä toimialoittain
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Yleishallinto

Sivistystoimi

Tekninen toimi

Elinvoimapalvelut

Miehet

3

13

13

0

Naiset

8

47

11

0

Miehet

Naiset

Tulosalue
Yleishallinto
Sivistystoimi
Tekninen toimi
Yhteensä

Työpäivät
2229
12641
5156
20026

Vuokratyöntekijöitä ei ole ollut. Määräaikaiset työntekijät ovat lähinnä hanketyöntekijöitä.
Toimialat on jaettu hallintokunnittain seuraavasti:
Yleishallinto: hallintopalvelut, toimistopalvelut, talouspalvelut, muut palvelut
Sivistystoimi: opettajat ja muu koulun henkilökunta, kirjasto, vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi: tekninen toimisto, ympäristönsuojelu, rakennustarkastus, kirvesmiehet, kiinteistönhoitajat, siivoojat.
6.2.2 Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oleva henkilöstö toimialueittain
2018
miehet
Yleishallinto
Sivistystoimi
Tekninen
toimi
Elinvoimapalvelut
Yhteensä

2018
naiset

2018
yht.

2019
miehet

2019
naiset

2020
miehet

2019
yht.

2020
naiset

2020
yht.

1
7

5
47

6
54

1
9

4
44

5
53

1
9

4
39

5
48

13

11

24

14

11

25

12

11

23

1
22

0
63

1
85

24

59

83

22

54

76

Elinvoimapalveluihin on kirjattu 0,2 % kunnanjohtajan palkasta. Tässä taulukossa kunnanjohtajan työpanos on
kokonaan yleishallinnossa. Vapaa-aikasihteerin työpanos on sivistystoimessa.
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Miehiä oli 22 (28,9 %) ja naisia 54 (71,1 %).

Henkilöstö osastoittain, %
6,60%
30,30%

63,20%

Yleishallinto

Sivistystoimi

Tekninen toimi

6.2.3 Määräaikainen henkilöstö
2018
miehet
Yleishallinto
Sivistystoimi
Tekninen toimi
Elinvoimapalvelut
Yhteensä

2018
naiset

2018
yht.

2019
miehet

1
4

2
2
2
6

5

2019
naiset

1
6
2

2
1

2
11

2
5

2019
yht.
2
5

2020
2020
2020
miehet naiset
yht.
1
4
5
2
1
5
6
7
0
0
0
1
2
12

7

2

9

11

6.2.4 Sijaiset ja työllistetyt

2018
sijaiset
Yleishallinto
Sivistystoimi
Tekninen toimi
Elinvoimapalvelut
Yhteensä

2018
työllistetyt

2019
sijaiset

2020
sijaiset

2019
työllistetyt

2020
työllistetyt
1

10

2

6

1

6
1

10

2

6

1

7

Vuonna 2020 määräaikaisista, sijaisista ja työllistetyistä osa-aikaisia oli seitsemän.
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1

6.2.5 Henkilöstön määrä palvelussuhdelajeittain
Kunnan palveluksessa oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa (vakituiset) 76 henkilöä, määräaikaisia
oli 11, sijaisia 7 ja työllistettyjä 1.

2018
85
11
2
10
2
110

Vakituiset
Määräaikaiset
Työllistetyt
Sijaiset
Oppilas/harjoittelija
Yhteensä

2019
83
12
1
6
0
102

2020 Muutos
76
11
1
7
0
95

-7
1
0
+1
0
-6

Palvelussuhteen laji
100
80

85 83

76

60
40
11 12 11

20

2

1

10 6

1

7

2

0

0

0
Vakituiset

Määräaikaiset

Työllistetyt

2018

Sijaiset

2019

Oppilas/harjoittelija

2020

Kuntatyönantajien tilaston mukaan kunta-alalla työskenteli 422 000 henkilöä lokakuussa 2019. Lisäksi palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla oli 28 000 henkilöä. Lukumäärissä eivät ole mukana sivutoimiset tuntiopettajat.
Henkilöstöstä kokoaikaisia oli 363 000, osa-aikaisia 58 000 ja sivutoimisia 1 000. Henkilöstöstä naisia oli 80 %, kuukausipalkkaisista naisia oli 81 %, tuntipalkkaisista 15 %. Virkasuhteisia oli 26 %, työsuhteisia 74 % ja vakinaisia 77
%. Kuukausipalkkaisia 416 000 ja tuntipalkkaisia 6 000.
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6.3 Henkilöstön ikärakenne ja sitoutuminen
6.3.1 Vakituisen henkilöstön ikärakenne

Ikärakenne
30
25
20
15

10
5
0

alle
20v

2024v

2529v

3034v

3539v

4044v

4549v

5054v

5559v

6064v

6569v

miehet

0

1

0

1

2

3

4

1

6

4

0

naiset

0

0

0

1

5

2

8

7

25

5

1

miehet

naiset

Taulukosta voidaan todeta, että naisia oli eniten ikäryhmässä 55 – 59 vuotta ja miehiä eniten ikäryhmissä 55 -59 v
ja 60 – 64 vuotta. Alle 40-vuotiaita oli 10 henkilöä ja alle 30-vuotiaita 1 henkilö.
Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 52,4 vuotta, naisten keski-ikä oli lähes 53 vuotta ja miesten keski-ikä lähes 51
vuotta.
KT Kuntatyönantajien tilastojen mukaan kunta-alalla työskentelevän henkilöstön keski-ikä on noin 45 vuotta.
Määräaikainen henkilöstö on vakituista henkilöstöä selvästi nuorempaa.
Teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusaloilla työskentelevä henkilöstö on hiukan keskimääräistä vanhempaa.

6.3.2 Määräaikaisten, sijaisten ja työllistettyjen ikärakenne

Ikärakenne
7
6
5
4
3
2
1
0

25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v

miehet

3

0

1

0

0

0

1

1

0

naiset

1

1

6

1

2

0

0

1

0

miehet

naiset

Määräaikaisten, sijaisten ja työllistettyjen miesten keski-ikä oli 39,5 vuotta ja naisten 37,7 vuotta.

134

6.3.3 Henkilöstön sitoutuminen työyhteisöön
Lappajärven kunnan henkilöstö on hyvin sitoutunutta työhönsä, sillä yli 30 vuotta kunnan palveluksessa olleita on
16 henkilöä. Kunnan palvelukseen on tullut kaksi henkilöä ja kuusi irtisanoutui tehtävästään. Kaikkiin vapautuneisiin tehtäviin ei ole palkattu uutta henkilöä, vaan tehtävät on jaettu.

Palvelussuhdeaika
18

16

16
14

12

12
10
8

8

9

8

8

6

6

6
4
2
0
alle 2 v

2-4 v

5-9 v

10-14 v

15-19 v

20-24 v

25-29 v

yli 30 v

Maksettu palkka eriteltynä toimialoittain

Yleishallinto ja
Elinkeinotoimi
Sivitystoimi
Tekninen toimi
Yhteensä

TyöLisä- ja aikaLomaMuut
PoissaolokustannukRahapalkka Vars.palkka ylityöt korv
raha
kust
set
439999
363818
0
0
24054
10750
41376
2271969
792482
3504450

1861086
1453
433064 154316
2657968 155769

142
27967
28109
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138605
36626
199285

118879
1998
131627

151802
138509
331687

6.3.4 Eläköityminen
Kunnan palveluksesta siirtyi kolme henkilöä eläkkeelle vuonna 2020.

Eläkkeelle siirtyneet
6
5

5

5

5
4

3

3

3
2
2
1
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eläkeuudistus 2017
Eläkeuudistus tuli voimaan 1.1.2017. Eläkeuudistuksessa Kunnallinen eläkelaki (KuEL), Valtion eläkelaki (VaEL) ja Kirkon eläkelaki (KiEL) yhdistettiin ja käyttöön otettiin Julkisen alan eläkelaki (JuEL).
Julkisen alan eläkelaki koskee myös Kansaneläkelaitoksen henkilökuntaa.
Tarkempaa tietoa löytyy KEVA:n kotisivuilta.
Eläkevaihtoehdot:
Vanhuuseläke
Osittainen varhennettu vanhuuseläke
Osatyökyvyttömyyseläke
Työkyvyttömyyseläke
Työuraeläke
Perhe-eläke
Taloudellinen tuki
Ammatillinen kuntoutus
Työttömän eläketurva.
Yleinen eläkeikä
Syntymävuosi
Vanhuuseläkkeen alaikäraja
1954
63 v
1955
63 v 3 kk
1956
63 v 6 kk
1957
63 v 9 kk
1958
64 v
1959
64 v 3 kk
1960
64 v 6 kk
1961
64 v 9 kk
1962-1964
65 v
1965
vahvistetaan myöhemmin
136

Kertymisen yläikäraja
68 v
68 v
68 v
68 v
69 v
69 v
69 v
69 v
69 v
vahvistetaan myöhemmin

Jokaiselle ikäluokalle lasketaan lisäksi ns. tavoite-eläkeikä, joka on korkeampi kuin alin eläkeikä. Tavoite eläkeikä
tarkoittaa ikää, jolloin eläkkeen määrä vastaisi suunnilleen sitä eläkettä, jonka olisi saanut alimmassa eläkeiässä
ilman elinaikakertoimen aiheuttamaa vähennystä. Tavoite-eläkeikä ei ole sama kuin henkilökohtainen eläkeikä.
58 v
Vakinainen
Määräaikainen
Sij. tai työll.

59v

60v

5
1
0

61v

5
0
0

62v

11
0
0

5
0
0

Työ- Kuntou- Perhe- Muu
tap
tus
vap
vap

OpvOpps

63v
3
0
0

64v
1
0
1

65v

66v

0
0
0

0
1
0

1
0
0

6.3.5 Poissaolot vuonna 2020
Sairaus
Yleishallinto
Sivistystoimi
Tekninen
toimi
Yhteensä

Koulu- LapsiLomau- Vuo- LomaVuor.vap
tus
rair
tus
sil
rah.vap

41

0

0

0

1

0

1

0

0

489

0

366

13

619

901

1

40

283

41

0

0

256

0

21

813

41

366

13

876

901

23

36

315

0

0

470 1077

46

2

0

216 1060

0

42

0

722 2452

46

Poissaolot
Lomarah.vap
Vuosil
Lomautus
Vuor.vap
Lapsirair
Koulutus
OpvOpps
Muu vap
Perhevap
Kuntoutus
Työtap
Sairaus
0

500

Sairaus Työtap
2020

813

41

2019

1403

47

1000

Kuntout Perheva
us
p
366
13
368

181

1500
Muu
vap
876
661

2000

2500

3000

3500

OpvOpp Koulutu
Vuor.va Lomaut
Lomara
Lapsirair
Vuosil
s
s
p
us
h.vap
901
23
42
0
722
2452
46
285
2020

49
2019

137

55

0

353

2860

12

Kaaviosta voidaan todeta, että sairauspoissaolot ovat pysyneet yleishallinnossa saman suuruisina vuosittain, sivistystoimessa vähentyneet merkittävästi ja teknisessä toimessa vähän kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna.
Yleishallinto
Sivistystoimi
Tekninen toimi

2013
5,1
10,2
5,2

2014
1,1
12,6
10,0

2015
16,9
20,2
9,0

2016
14,6
14,4
14,6

2017
1,9
17,1
9,6

2018
6
23,1
5,2

2019
4,1
16,7
4,0

2020
3,7
8,2
10,5

Vuoden 2020 sairauspoissaolot on laskettu koko henkilöstöstä vuoden aikana eli mukana ovat myös tilapäiset
työntekijät. Keskimäärin sairauspoissaolot ovat olleet 8,3 pv/henkilö.
Kuntatyöntekijät olivat poissa töistä oman sairauden takia keskimäärin 16,5 päivää vuonna 2019. Vaikka sairauspoissaolot kääntyivät laskuun, eivät ammattiryhmien väliset erot sairauspoissaoloissa ole kaventuneet. Tiedot perustuvat Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimukseen.

6.4 Henkilöstön osaaminen, kehittäminen ja koulutus
Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen kuuluvat osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Osaamisen kehittämiseen sisältyvät täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutus sekä erilaiset työssä oppimisen ja osaamisen kehittämisen tavat.
Laki koulutuksen korvaamisesta tuli voimaan 1.1.2014 ja työnantajalla on oikeus koulutuskorvaukseen sellaisesta
koulutuksesta, joka perustuu suunnitelmaan. Kunnanhallitus hyväksyi Lappajärven kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2019. Kunnat voivat hakea koulutuskorvausta työttömyysvakuutusrahastolta. Koulutuskorvaus on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta. Koulutuskorvauksen perusteena käytettävä palkkakustannus lasketaan siten, että työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien määrällä. Koulutuskorvaus oli 639,60 euroa vuonna
2019.
Talousarvioon 2020 oli varattu määrärahaa koulutusmenoihin. Lisäksi kunnanhallitus on tehnyt päätöksen, jonka
mukaan henkilökunnalle voidaan myöntää palkallista virkavapaata tai työlomaa enintään viisi päivää vuodessa itse
maksettuun, omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen.
Henkilökunta osallistuu ammattialansa koulutuksiin ja seminaareihin ylläpitääkseen osaamistaan ja kehittääkseen
ammattitaitoaan tarpeen ja määrärahojen puitteissa. Koulutustarpeet ja –toiveet kartoitetaan kehityskeskusteluissa. Koronatilanteen vuoksi koulutus tapahtui etäyhteydellä vuonna 2020.
Koulutuspäivät osastoittain:

Yleishallinto
Sivistystoimi
Tekninen toimi
Elinvoimapalvelut
Yhteensä

Opv/Opps Koulutus
1
901
1
21
901
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Taulukosta voidaan todeta, että opintovapaata on käytetty 901 päivää. Koulutuspäivien käyttö on vähentynyt
edelliseen vuoteen verrattuna (49 päivää vuonna 2019). Tähän tilastoon tulostuvat ainoastaan koko päivän kestäneet koulutukset eli jos koulutus on kestänyt alle kuusi tuntia, ei koulutus näy tässä tilastossa. Sivistystoimessa
kehityskeskustelut pidetään yleensä vuosittain – koulujen lukuvuosikierron mukaan kehityskeskustelut perusopetuksessa ja lukiossa eivät aina ajoitu samalle kalenterivuodelle. Henkilöstöä on koulutettu joko omana koulutuksena (mm. veso-koulutukset), saatujen hankkeiden koulutuksina tai henkilöstö on osallistunut ulkopuoliseen koulutukseen tarpeen mukaan.
Henkilökunnalle järjestettiin koulutusta uuden taloushallinnon ja sähköpostiohjelman käytöstä.
Henkilöstöhallintojärjestelmään ei ole kaikkien henkilöiden osalta syötetty tutkintoastetta, joten järjestelmästä ei
ole tulostettavissa luotettavaa henkilöstön koulutustasotietoa. Pääsääntöisesti henkilöstö on pätevää, lähinnä
sijaisuuksiin tai määräaikaisiin tehtäviin on palkattu epäpätevää henkilöstöä.

6.5 Panostukset henkilöstöön
Talousarviossa oli 10.000 euron määräraha henkilökunnan tyky-toimintaan. Määrärahalla ostettiin ePassi-lippuja,
joiden käyttömahdollisuudet ovat varsin laajat. Lisäksi henkilökunnalle tarjottiin muita yhteisiä tapahtumia.
Henkilökunta on osallistunut osaamista ja ammattitaitoa edistäviin koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Sähköisen hyvinvointikertomuksen ja Savuton Lappajärvi –toimenpideohjelman.
Lappajärven kunta julistautui savuttomaksi 1.1.2013 alkaen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 18.6.2018 Laajan hyvinvointikertomuksen 2018 – 2022.

6.6 Työsuojelu
6.6.1 Työsuojelutoimikunta
Työsuojelutoimikunnan toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi alkoi 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2021. Syksyllä 2017
pyydettiin ilmoittautumisia halukkuudesta asettua ehdolle työsuojelutehtäviin, mutta ilmoittautuneita ei tullut
riittävästi. Näin ollen edellisiltä edustajilta kysyttiin suostumusta jatkaa työsuojelun yhteistoimintatehtävissä ja he
antoivat suostumuksensa.
Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toimikausi on 1.1.2018 – 31.12.2021.
Toimikunnan kokoonpano:
Päivi Huhtala
työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja
Jaana Pyy
työsuojeluvaltuutettu, työntekijät, 1.8.2018 alkaen
Asko Kuoppala
työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilöt, 31.8.2020 saakka
Miika Övermark
työsuojeluvaltuutettu, työntekijät 20.10.2020 lukien
Minna Takala
työsuojelutoimikunnan jäsen, 1.8.2019 alkaen
Työsuojelutoimikunnan varajäsenet ovat Anu Vähälä (Övermark), Tarja Mäkiniemi (Pyy) ja Ritva Vistinmäki (Minna
Takala).
Työsuojeluvaltuutetut:
Toimihenkilöiden edustajat:
Asko Kuoppala
työsuojeluvaltuutettu, 31.8.2020 saakka
Miika Övermark
työsuojeluvaltuutettu, 20.10.2020 lukien
Anu Vähälä
I varavaltuutettu
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Päivi Pippola

II varavaltuutettu, 30.9.2020 saakka

Työntekijöiden edustajat
Jaana Pyy
Minna Takala
Tarja Mäkiniemi

työsuojeluvaltuutettu 1.8.2018 alkaen
I varavaltuutettu 1.8.2018 alkaen
II varavaltuutettu 23.10.2018 alkaen

Toimikunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa ja käsitteli 9 asiaa.

6.6.2 Ohjeistus
Henkilökunnalle on laadittu seuraavat asiakirjat:
- työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelma
- tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
- haitallisen henkisen kuormituksen tunnistaminen, ehkäiseminen ja hallitseminen
- perehdyttämisohjeet ja –suunnitelma
- näyttöpäätetyö
- kemiallisten aineitten kauppanimen mukainen luettelo
- käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä
- tekninen osasto, perehdyttämiskansio
- asiakasväkivallan hallintamenettelyt
- henkisen väkivallan ja työpaikkakiusaamisen ehkäisyn menettelytapaohjeet
- työsuojelun toimintaohjelma
- Lappajärven kunnan maahanmuuttostrategia ja kotouttamisohjelma
- Sähköinen hyvinvointikertomus
- Savuton Lappajärvi –toimenpideohjelma
- Sisäilmaongelmien ratkaisun toimintaohje
- Turvallisuussuunnitelma
- Sosiaalisen median julkaisu- ja käyttäytymisohje henkilöstölle ja –luottamushenkilöille
- Lappajärven kunnan viestintäohje
- Tietoturvapolitiikka ja tietosuojaohjeistukset.
Riskien kartoitus on tehty kaikilla kunnan kiinteistöillä.
6.6.3 Työterveyshuolto
Lappajärven kunta on tehnyt työterveyshuollon toimintasuunnitelman Järvi-Pohjanmaan Perusturvan kanssa
ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman liitteeksi on laadittu Työkyvyn hallinta,
seuranta ja varhainen tuki –asiakirja sekä Suositus päihdeongelmaisen hoitoonohjausjärjestelmäksi.
Työpaikkakäyntejä ja terveystarkastuksia on suoritettu lähes suunnitelman mukaisesti. Työterveyshuollon ulkoiset
kustannukset olivat 28.779,34 euroa. Sairausvakuutuskorvaukset olivat 16.071,88 euroa ja tapaturmakorvaukset
6.998,34 euroa. Kelalta saatu korvaus oli arviolta 15.651,96 euroa.
Työterveyshuollon toimintatietojen mukaan korvausluokkaan I kuuluvat kustannukset olivat yhteensä 9.531,95
euroa. Kustannuksiin sisältyi työpaikkaselvityksiä (9 h), yksilön neuvonta- ja ohjauskäyntejä yhteensä 54 (kpl) ja
muita terveystarkastuskäyntejä yhteensä 43 (kpl). Tutkimuksia ja kuvantamisia 21 kpl. Korvausluokkaan II kuuluvat kustannukset olivat yhteensä 19.059,88 euroa. Sairaanhoitokäyntejä lääkärillä ja terveydenhoitajalla oli yhteensä 450 kpl. Tutkimuskäyntejä laboratoriossa ja kuvantamisessa oli yhteensä 336.
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Työkykyä ylläpitävä toiminta on työnantajan ja työntekijöiden sekä työpaikan yhteistoimintaorganisaatioiden yhteistyössä toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka avulla tuetaan ja edistetään jokaisen
työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä. Työkykyä ylläpitävä toiminta on työpaikan jatkuvaa toimintaa,
jonka tueksi suunnitellaan erilaisia tyky-hankkeita. Henkilökunnalle annettiin 10 kpl Kuntoseteli + -lippuja. Suunnitelman mukaisia yhteisiä tapahtumia ei voitu koronan vuoksi järjestää. Henkilökunnalle annettiin mahdollisuus
jouluruokailuun jossakin lappajärveläisiä ravitsemusliikkeessä.
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7 Allekirjoitukset ja merkinnät
LAPPAJÄRVEN KUNNANHALLITUS
Lappajärvi 29.3.2021

Hannu Kuoppala
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Arja Lehtola
kunnanhallituksen varajäsen

Maarit Ahola
kunnanhallituksen jäsen

Jari Hernesniemi
kunnanhallituksen jäsen

Aku-Matti Juttuniemi
kunnanhallituksen jäsen

Elina Löytömäki
kunnanhallituksen jäsen

Maria Viita-aho-Tohni
kunnanhallituksen jäsen

Sami Alasara
kunnanjohtaja

8 Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Lappajärvi ____._____ 2021

KPMG JULKISHALLINON PALVELUT OY

KTM, JHTT, HTM
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9 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
Pääkirja
Päiväkirja
Talousarvion toteutumisvertailut
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Tase
Tase-erittelyt
KIRJANPIDON TOSITELAJIT
2
6
7
8
9
101 -106
151-153
154
156
201
301
310
401 -470
490
603-682

muistiotositteet
jaksotukset
vyörytykset
oikaisut tilinavaussaldoihin
käyttöomaisuusviennit
ostoreskontra
myyntireskontra
myyntireskontra / Intrumin viitesuoritukset
myyntireskontra / Intrumin suoritukset
tiliotteet
palkat
matkalaskut
ostolaskut
toimeentulotuki
laskutukset

PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT
Tasekirja
Tase-erittelyt
Pääkirja
Päiväkirja
Tositeaineisto säilytetään paperitositteina 10 v.
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