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1 Toimintakertomus 

1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 

 

1.1.1   Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2018 
 

Vaikka kunnan talousarvio jo useana vuonna peräkkäin on jouduttu tekemän alijäämäisenä, on talouden hyvä 
hoito ja suotuisa kehitys kääntänyt tilinpäätöksen ylijäämäiseksi. Se, että vuodelta 2018 voitiin tehdä jo kuu-
des peräkkäinen positiivinen tilinpäätös, johtuu kuitenkin pääosin sote-kiinteistöjen myynnistä saaduista tuo-
toista. Näiden kiinteistöjen runsaan 1,6 M€:n myyntivoiton tuloutus varmisti tuloksen ylijäämäisyyden siitä 
huolimatta, että purettavan koulukeskuksen arvosta tehtiin vajaan 0,7 M€:n alaskirjaus. 
 
Valtakunnallista sote-uudistusta odotellessa tehtiin Lappajärvellä paikallisia ratkaisuja. Kunta myi sote-kiin-
teistönsä Avain Palvelukodit Oy:lle ja Attendo Oy:lle, joka samalla sitoutui varmistamaan palvelutuotannon 
Lappajärvellä. Kiinteistöt vuokrattiin takaisin kunnalle entiseen käyttöön. Vuoden aikana valmisteltiin myös 
1.1.2019 toteutettu perusturvan siirtyminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta Järvi-Pohjanmaan perusturvaan. 
Samalla saatiin lääkäripalvelut palautettua omaan terveyskeskukseen. 
 
Mennyttä vuotta sävyttivät monet sisäilmaongelmiin liittyvät keskustelut ja järjestelyt. Kevätlukukauden pää-
tyttyä tyhjennettiin yhteiskoulu, ja oppilaat hajautettiin sivukylien kouluihin ja entisestä Kivikoulusta vuok-
rattuihin tiloihin. Näistä kuluista ja oppilasruokailun siirtämisestä Jamille aiheutui viime vuoden tulokseen 
myös jonkin verran kustannusrasitusta. Samalla käynnistettiin uuden koulun hankinnan suunnittelu, ja tar-
jouspyyntö koulun KVR-urakasta on lähtemässä tilinpäätöksen teon aikoihin. Uuden koulun on tarkoitus val-
mistua syksyllä 2020. Muutosten myötä myös sivukoulujen sisäilma on joutunut tutkimusten kohteeksi. 
 
Lappajärvellä käynnistyi harvinaisen suuri yksityinen investointi, kun KPO käynnisti Lappajärven osuuskaupan 
fuusion yhteydessä sovitun uuden marketin rakentamisen. KPO:n uuden marketin on tarkoitus avata ovensa 
ensi juhannukseksi. Lappajärvelle tuleva kauppa on ketjun ensimmäinen, jonka katolle pystytetään aurinko-
paneelit tuottamaan toiminnassa tarvittavaa sähköä. Kunta varmisti hankkeen käynnistymisen lupaamalla 
ostaa nykyisin toiminnassa olevan osuuskaupparakennuksen. Se on tarkoitus saneerata kauppakeskukseksi. 
Samalla tutkitaan mahdollisuus sijoittaa siihen myös kirjaston tilat, joita ei pystytty sisällyttämään koulukes-
kuksen uudisrakennukseen. Kaupan alakerta on saatu jo käyttöön, ja sinne on jo sijoittunut ensimmäinen 
yritys. 
 
Meteoriittikeskus mineraalinäyttelyineen avattiin juhlallisesti tammikuussa 2018. Kehittämistoimintaa jat-
kettiin viime vuonna parin hankkeen turvin, ja lopullisena tavoitteena on saada kraatterijärven ympäristöön 
Kivitippu keskuksena toimiva kansainvälinen UNESCO:n antamalla statuksella toimiva Geopark. Tämä koko-
naisuus tulee vaatimaan laajaa alueellista kuntien välistä yhteistyötä. 
 
  kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi 
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1.1.2   Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 
 
Kuntalain 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Jollei valtuusto tee päätöstä valtuu-
tettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Enintään 5000 asukkaan kun-
nassa vähimmäismäärä on 13. Lappajärven kunnanvaltuusto päätti 31.8.2015 § 33, että vuonna 2017 valitta-
van valtuuston jäsenmäärä on 19.  
 
Hallintosäännön mukaan kunnassa on kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan 
lisäksi sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja elinvoimalautakunta. Lisäksi on hen-
kilöstöjaosto ja tiejaosto. 
 

Kunnan organisaatiokaavio: 
 

 

Kunnanvaltuusto (19)

Hallinto-osasto
Hallintojohtaja

Tekninen osasto
Tekninen johtaja

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

-Ympäristölautakunta (9)

Sivistysosasto
Sivistysjohtaja

- Sivistyslautakunta 
(9)

Tarkastuslautakunta (5)Kunnanhallitus (7)
-- Henkilöstöjaosto (3)

Kunnanjohtaja Kunnan johtoryhmä

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 9,1 2 

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue 162 12,8 1 
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Kunnanvaltuuston jäsenet 2018 
Puheenjohtaja  Laasanen Juhani  Keskusta 
Varapuheenjohtajat Leväniemi Esko  Keskusta 
  Väkeväinen Ville  Keskusta 
Jäsenet 
  Ahola Maarit   Keskusta 
  Ala-aho Ville   Keskusta, 1.8.2018 lukien 
  Angervisto Raimo  Kokoomus 
  Hernesniemi Jari  Keskusta 
  Hernesniemi Mari  Keskusta 
  Juttuniemi Aku-Matti  PS 
  Keski—Vinkka Seppo  PS 
  Korpela Juho   Keskusta 
  Kuoppala Hannu  Keskusta 
  Lehtola Arja   Keskusta 
  Luoma Vesa   KD 
  Löytömäki Elina  Keskusta 
  Savola Jarkko   Keskusta 
  Savola Johanna  Keskusta 
  Turpeinen Antti  Keskusta, 31.7.2018 saakka 
  Viita-aho-Tohni Maria  KD 
  Viitala Maarit   SDP 
 
Kunnanhallitus 
 
Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä. 
Kunnanhallituksen jäsenet 2017: 
  Kuoppala Hannu, pj  Keskusta 
  Turpeinen Antti, vpj  Keskusta, 31.7.2018 saakka 
  Ahola Maarit   Keskusta 
  Hernesniemi Jari  Keskusta 
  Juttuniemi Aku-Matti  PS 
  Löytömäki Elina  Keskusta 
  Savola Jarkko   Keskusta, 1.8.2018 alkaen 
  Viita-aho-Tohni Maria  KD 
 
Tarkastuslautakunta Hernesniemi Mari, pj  
  Angervisto Raimo, vpj 
  Ala-aho Ville 
  Granholm Sanna 
  Annola Eetu 
 
Elinvoimalautakunta Ahola Maarit, pj 
  Turpeinen Antti, vpj  31.7.2018 saakka 
  Ketola Minna 
  Lehtola Arja 
  Finnilä Kaarlo 
  Kujala Tarja 
  Kangastie Arvi 
  Hernesniemi Leena 
  Nyyssölä Jorma 
  Savola Jarkko   1.8.2018 alkaen 
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Sivistyslautakunta Korpela Juho, pj 
  Savola Johanna, vpj 
  Keto Jussi 
  Övermark Hannu 
  Luoma Vesa 
  Viinamäki Tuija 
  Lintu Timo 
  Laaksonen Essi 
  Viitala Maarit 
 
Tekninen lautakunta Savola Jarkko, pj 
  Mäkitarkka Ahti, vpj 
  Mäkelä Virve 
  Autio Seija 
  Mustikkamaa Erkki 
  Murtoniemi-Rantakangas Raili 
  Keto Reijo 
 
Ympäristölautakunta Löytömäki Elina, pj 
  Keto Matias, vpj 
  Ollila Tapio 
  Takala Maria 
  Järvinen Marita 
  Ollila Jari 
  Isoketo Raija 
  Leväniemi Esko 
  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 
 
Toimielinten esittelijät Kunnanhallitus kunnanjohtaja 
  Elinvoimalautakunta kunnanjohtaja 
  Sivistyslautakunta sivistysjohtaja  
  Tekninen lautakunta tekninen johtaja  

 Ympäristölautakunta ympäristösihteeri tai rakennustarkastaja 
 Henkilöstöjaosto hallintojohtaja 
 Tiejaosto  rakennusmestari 
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Tilivelvolliset viranhaltijat 
 
Osasto      Tilivelvollinen viranhaltija 

 
Luottamushenkilöhallinto   kunnanjohtaja 
Yleiset toimistopalvelut   hallintojohtaja 
Muu yleishallinto   ” 
Työllistäminen   ” 
Sivistystoimen hallinto   sivistysjohtaja 
Perusopetus     ” 
Peruskoulujen yhteinen toiminta  ” 
Lukiokoulutus    ” 
Ammatillinen ja muu koulutus  ” 
Kirjastotoimi    kirjastonjohtaja  
Varhaiskasvatus   sivistysjohtaja 
Oikeudenhoito ja turvallisuus  edunvalvoja, talous- ja velkaneuvoja  
Yhdyskuntasuunnittelu   tekninen johtaja 
Yhdyskuntapalvelut   ” 
Toimitila- ja vuokrauspalvelut  ” 
Vesihuolto    ” 
Jätehuolto    ” 
Maa- ja metsätilat   ” 
Muu liikeluonteinen toiminta  ” 
Muu toiminta    ” 
Rakennusvalvonta   rakennustarkastaja 
Ympäristön huolto   ympäristösihteeri 
Elinvoimalautakunta   kunnanjohtaja 
Elinkeinoelämän edistäminen  kunnanjohtaja 
Vapaa-aikatoimi   vapaa-aikasihteeri 
 
 

 

1.1.3    Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 
 

Suomen kansantalous kasvoi tasaisesti läpi vuoden 2018, sillä bruttokansantuote kasvoi jokaisella vuosinel-
jänneksellä vähintään kaksi prosenttia vuodentakaisesta. Kasvu ei kuitenkaan ollut yhtä voimakasta kuin vuo-
sina 2016 ja 2017, jolloin kasvuluvut lähentelivät kolmea prosenttia. Suomen bruttokansantuotteen volyymi 
kasvoi viime vuonna 2,2 prosenttia. Käyvin hinnoin laskettuna bruttokansantuote oli 4,1 prosenttia korkeam-
malla tasolla kuin vuonna 2017. 

Vuonna 2018 talouskasvu jakautui tasaisesti teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden toimialoille. Arvonli-
säyksen volyymi pieneni vain metsäteollisuudessa, jossa hintojen nousun myötä käypähintainen arvonlisäys 
kuitenkin kasvoi, sekä rahoitus- ja vakuutustoimialoilla, joilla panostukset mm. kansainvälisten konsernien 
rakennemuutoksiin lisäsivät välituotekäytön kuluja, minkä vuoksi näiden toimialojen arvonlisäys jäi negatii-
viseksi. 

Työllisyystilanne oli vuonna 2018 edellisvuotta parempi sekä työllisyysasteen että työttömyysasteen valossa 
tarkasteltuna. 
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Tuotanto 

Toimialojen arvonlisäyksen yhteenlaskettu volyymi kasvoi neljännellä neljänneksellä 0,5 prosenttia edelli-
sestä neljänneksestä. Koko vuonna 2018 arvonlisäystä kertyi 2,0 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. 

Arvonlisäyksen kasvuun vaikutti suotuisa kehitys niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin yksityisissä palve-
luissakin. Käyvin hinnoin kasvoivat etenkin talonrakentaminen, kauppa sekä useat teollisuustoimialat. 

Kuvio 1. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 2018 edellisvuodesta (prosenttia) 

 

Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi kasvoi loka-joulukuussa viisi prosent-
tia vuodentakaisesta. Koko vuonna 2018 alkutuotanto kasvoi neljä prosenttia. Maatalouden tuotanto väheni 
volyymiltaan kolme prosenttia mutta kasvoi hintojen nousun myötä käyvin hinnoin tarkasteltuna kaksi pro-
senttia. Metsätalouden tuotannon volyymi kasvoi kuusi prosenttia. Myös puun hinta nousi, minkä seurauk-
sena metsätalous kasvoi 11 prosenttia käyvin hinnoin. 

Teollisuuden (toimialat B–E) arvonlisäys kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä yhden prosentin vuodenta-
kaiseen verrattuna. Tuotannon volyymi kasvoi useimmilla teollisuustoimialoilla vuonna 2018: Metalliteolli-
suus kasvoi kolme prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuus seitsemän prosenttia sekä energia- ja vesi-
huolto neljä prosenttia. Tuotannon volyymina tarkasteltuna metsäteollisuus supistui kaksi prosenttia ja ke-
mianteollisuus kasvoi vain yhden prosentin, mutta käyvin hinnoin molemmat kasvoivat kuusi prosenttia. Yh-
teensä teollisuustoimialojen volyymi kasvoi viime vuonna 2,5 prosenttia. 

Rakentamisessa arvonlisäyksen volyymi kasvoi loka-joulukuussa kolme prosenttia vuodentakaisesta, kuten 
myös koko vuonna 2018. Talonrakentaminen kasvoi selvästi, mutta maa- ja vesirakentamisen kasvu oli vai-
sumpaa. 
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Palvelutoimialojen arvonlisäyksen volyymi kasvoi loka-joulukuussa kaksi prosenttia vuodentakaisesta neljän-
neksestä. Koko vuonna 2018 palvelutoimialat kasvoivat 1,6 prosenttia. Yksityiset palvelut kasvoivat kaksi pro-
senttia ja julkisyhteisöjen palvelut puoli prosenttia. Merkittävintä kasvu oli kaupan, informaation ja viestin-
nän, liike-elämän palveluiden sekä julkisen hallinnon ja terveyspalveluiden toimialoilla. 

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit 

Vuonna 2018 kansantalouden kokonaiskysyntä kasvoi 2,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Kysyntää kasvatti-
vat kulutuksen kasvun lisäksi erityisesti asuin- sekä muiden talorakennusinvestointien lisääntyminen, mutta 
tuonnin kasvun vuoksi nettoviennin vaikutus oli selvästi kysyntää vähentävä. Poikkeuksellista oli, että varas-
tot kasvoivat vuoden kolmannella neljänneksellä huomattavasti. 

Kuvio 2. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 2018 edellisvuodesta (prosenttia) 

 

Viennin volyymi kasvoi loka-joulukuussa yhden prosentin ja tuonnin volyymi kuusi prosenttia vuodentakai-
seen verrattuna. Koko vuonna 2018 viennin volyymi kasvoi 1,5 prosenttia: tavaroiden viennin volyymi kasvoi 
yhden prosentin ja palveluiden viennin volyymi kolme prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi 4,2 prosenttia: ta-
varoiden tuonnin volyymi kasvoi kolme prosenttia ja palveluiden tuonti jopa kahdeksan prosenttia. Tuonti- 
ja etenkin vientitavaroiden hinnat nousivat selvästi, ja käyvin hinnoin laskettuna tavaroiden tuonti kasvoi 
seitsemän ja tavaroiden vienti kuusi prosenttia.  

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 2018 puolitoista prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuoden yksityiset 
kulutusmenot kasvoivat volyymiltaan 1,4 prosenttia. Kestokulutustavaroiden kulutus jatkoi kasvuaan edellis-
vuosien tapaan, tosin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla näiden kulutus näyttää vähentyneen ainakin edelli-
siin neljänneksiin verrattuna. 

Julkisten kulutusmenojen volyymi pysyi jotakuinkin vuodentakaisella tasollaan. Koko vuonna 2018 julkisten 
kulutusmenojen volyymi kasvoi 1,7 prosenttia. 
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Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen eli investointien volyymi kasvoi 2018 prosenttia vuodentakaisesta. 
Koko vuoden investoinnit kasvoivat 3,2 prosenttia. Rakennusinvestointien volyymi oli neljä prosenttia, kone-
, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi kaksi prosenttia sekä investoinnit tutkimukseen, kehittämiseen 
ja ohjelmistoihin kaksi prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuonna 2017. 

Työllisyys, palkat ja kansantulo 

Vuonna 2018 työllisten määrä kasvoi 2,7 prosenttia ja tehdyt työtunnit 2,6 prosenttia edellisestä vuodesta. 
Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan koko vuonna 7,4 prosenttia, kun se edel-
lisenä vuonna oli 8,6 prosenttia. 

Työn tuottavuus eli bruttoarvonlisäyksen volyymi työtuntia kohti pieneni viime vuonna 0,6 prosenttia. 

Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, kasvoi 5,8 prosenttia vuodesta 
2017. Bruttokansantulo oli nimellisesti 3,6 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna. 

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2018, 4. neljännes. Tilastokeskus 

Kuntatalous 
Kuntaliiton tiedotteen mukaan kuntatalous näyttää vuoden 2018 tilinpäätösarvioiden valossa hälyttävän syn-
kältä. Tulos painui vuonna 2018 negatiiviseksi 196:ssa eli peräti noin kahdessa kolmasosassa kunnista, kun 
vuotta aiemmin miinusmerkkisiä tuloksia oli 55 kunnassa. Tilinpäätösarvioiden mukaan verotulot ja valtion-
osuudet tippuivat vuonna 2018. Samaan aikaan kuntien ja kuntayhtymien menot kasvoivat yli 3 prosenttia. 
Valtaosa menojen kasvusta tulee materiaalien ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenot kasvoivat varsin mal-
tillisesti. Sen sijaan kuntatalouden heikentymisen yhtenä tekijänä on kilpailukykysopimus. 
 
Kuntien ja kuntayhtymien velka kasvoi viime vuonna miljardilla eurolla. Kuntien velkataakka kasvoi reilut 
kolme prosenttia, mutta kuntayhtymien velka kiri lukuisten sairaalahankkeiden vuoksi yli 11 prosenttia. Yh-
teensä kuntatalouden velka on asettumassa noin 19,4 miljardiin euroon, mikä pitää velkaantumisen ennal-
laan suhteessa bruttokansantuotteeseen. 
Syömävelkaan jouduttiin turvautumaan jopa 38 kunnassa, kun vuotta aiemmin vuosikate oli pakkasella vain 
neljässä kunnassa. 
Kuntien taloudellinen tulos eriytyi viime vuonna voimakkaasti. Jotkut isot kaupungit pärjäävät hyvin, mutta 
erityisesti pienten kuntien tulokseen vaikuttavat merkittävän isot valtionosuusleikkaukset. 
    Lähde: Kuntaliitto 
 
 
Maakuntataso 
 
Lappajärven kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Etelä-Pohjanmaalla asui vuoden 2018 kesäkuun 
lopussa 190 688 henkilöä. Viime vuoden kesäkuusta vähennystä oli 900 henkilöä. 
 

E-P:n ELY-keskus Tilanne nyt verrattuna 
vuoden takaiseen 

Tilanne 6 kk:n kuluttua 
verrattuna nykyhetkeen 

Tilanne 12 kk:n kuluttua 
verrattuna nykyhetkeen 

Elinkeinoelämä ja yritys-
toiminta 

+ + + 

Työttömyyden määrä ja 
rakenne 

+ + + 

Työvoiman saatavuus - - - 

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi 
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Etelä-Pohjanmaa tunnetaan yrittäjyydestään, viljavasta maaseudusta, vahvasta maataloussektorista sekä 
monipuolisesta kulttuuritarjonnasta. Vahvimmat klusterit ovat elintarviketalous, metalli- ja teknologiateolli-
suus sekä puu- ja huonekaluteollisuus. Agrobiotalouden keskittymä on kooltaan kansallisesti merkittävä ulot-
tuen vahvasta alkutuotannosta prosessointiin, agroteknologiaaan, logistiikkaan, monitieteiseen tutkimuk-
seen ja kuluttajakäyttäytymisen osaamiseen.  
 
Etelä-Pohjanmaan erityispiirteenä on hajautunut asutus- ja yritysrakenne. Elinkeinoelämän, liikenteen ja lo-
gistiikan ydinvyöhyke rakentuu kehityskäytävän Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava varrelle. Merkittäviä erikoistu-
neen teollisuuden ja vähittäiskaupan keskittymiä on eri puolilla maakuntaa, erityisesti seutukeskuksissa. Ke-
hittyvä kansainvälistyvän matkailun vyöhyke muodostuu Kauhavan Alahärmästä Seinäjoen, Kuortaneen ja 
Tuurin kautta Ähtäriin. 
 
Seinäjoen sijainti logistisessa solmukohdassa on koko maakunnan vahvuus, mutta mitä kauemmaksi keskuk-
sesta mennään, sitä hankalammaksi muuttuvat liikenneolosuhteet. Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmän 
kärkihankkeeksi on nostettu valtatien 19 ja kantatien 67 kehittäminen, Seinäjoki-Tampere ratayhteyden ke-
hittäminen sekä valtatien 3 kehittäminen välillä Tampere-Kurikka sekä Seinäjoen ja Vaasan välisten liiken-
neyhteyksien kehittäminen. 
Etelä-Pohjanmaan haasteita ovat mm. kansainvälistyminen, koulutustason nostaminen ja ikärakenteen muu-
tokseen varautuminen. 
 
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Etelä-Pohjanmaalla asui kesäkuussa 2018 yhteensä 190 957 hen-
kilöä. Vuoden aikana väestömäärä on vähentynyt 900 henkilöllä. Suurimmat muuttotappiot syntyvät nuo-
rista, jotka muuttavat opintojen perässä esim. yliopistokaupunkeihin. Alueen kuntien väestölliset ja taloudel-
liset huoltosuhteet ovat kehittymässä pääosin heikompaan suuntaan. Ainoastaan Seinäjoki, Ilmajoki ja Lapua 
ovat pysyneet väestökehityksessä positiivisella uralla. Ulkomaalaisten osuus väestöstä on edelleen valtakun-
nan alhaisin, vaikka määrä viime vuosina on kasvanut.  
 
Etelä-Pohjanmaan yritystiheys on Suomen korkeimpia, mutta yrittäjyyttä luonnehtii mikro- ja pienyritysval-
taisuus. Yritysten välille kaivataan verkostomaisten toimintamallien luomista, kasvuhakuisuutta, uusien in-
novaatioiden hyödyntämistä ja kansainvälistymistä. Pk-yritysparometrin mukaan etelä-pohjalaisten pk-yri-
tysten arviot lähitulevaisuuden suhdannenäkymistä olivat jonkin verran varovaisemmat kuin koko maassa. 
Matkailualan osalta näkymien arvioidaan olevan myönteisiä. Tavoitteena on ulkomaisten matkailijoiden 
osuuden kasvattaminen. Maakunnan vahvuutena on runsas tapahtumatarjonta, jonka vuosittainen vipuvai-
kutus on huomattava. Odotukset matkailun kasvuun Ähtäriin saapuneiden pandojen myötä ovat merkittävät, 
mutta eritasoisten yhteistyöverkoston ja uusien palvelukokonaisuuksien rakentaminen ei realisoidu het-
kessä. 
 
Lappajärvi kuuluu Järviseudun seutukuntaan, johon kuuluvat myös Alajärvi, Evijärvi, Soini ja Vimpeli. Järvi-
seudun seutukunnassa asui vuoden 2018 kesäkuun lopussa 20 468 henkilöä, (vähennystä 268 henkilöä edel-
lisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna).  

E-P:n ELY-keskus Tilanne nyt verrattuna 
vuoden takaiseen 

Tilanne 6 kk:n kuluttua 
verrattuna nykyhetkeen 

Tilanne 12 kk:n kuluttua 
verrattuna nykyhetkeen 

Elinkeinoelämä ja yritys-
toiminta 

+ + + 

Työttömyyden määrä ja 
rakenne 

+ 0 + 

Työvoiman saatavuus - - - 

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi 
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja * Ministeriö * 31/2018, Alueelliset kehitysnäkymät Syksy 2018 
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Etelä-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden määrät laskivat kaikissa kunnissa vuoden 2018 aikana. Suh-
teellisesti tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrät laskivat eniten Teuvalla (-31 %), Vimpelissä  
(-28 %), Ähtärissä (-26 %) ja Isojoella (-26 %). Maakunnan alhaisimmat työttömien työnhakijoiden osuudet 
olivat Kuortaneella (5,2 %), Isojoella (5,2 %) ja Ilmajoella (6,5 %). Korkeimmat osuudet olivat Soinissa (10,6 
%), Alajärvellä (9,9 %) ja Kauhajoella (9,1 %).  
   Lähde: Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus, joulukuu 2018 
 

1.1.4    Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 
 
Yleistietoa Lappajärven kunnasta 

Pinta-ala    523,23 neliökilometriä 
Asukkaita 31.12.2018   3078   
Veroprosentti    21,00 
Yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 % 
Vakituisten asuntojen veroprosentti  0,55 % 
Muut asuinrakennukset   1,15 % 

 
Verotulot 2016 – 2018 

 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Tot. % 

Kunnallisvero 8.423.557,46 8.037.532,51 8.068.000 7.532.399,27 93,4 

Osuus yhtei-
söveron tuo-
tosta 

1.003.089,85 982.217,15 925.000 756.915,78 81,8 

Kiinteistövero 927.166,85 886.554,57 924.000 1.028.609,49 111,3 

Yhteensä 10.353.814,16 9.906.304,23 9.917.000 9.317.924,54 94,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnallisverot laskivat 6,3 % ja yhteisöverot 22,9 % vuoteen 2017 verrattuna. Kiinteistöverot nousivat  
16,0 %. 
 
 
 

Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero

TP 2016 927 1003 8424

TP 2017 887 982 8037

TP 2018 1029 757 7532
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Valtionosuudet V. 2016 - 2018 

 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Tot. % 

Kunnan peruspalvelujen 
v.o.  

8.214.100 8.281.116,00 8.438.390 8.438.393 100,0 

Verotuloihin perustuva 
v.o. 

2.573.760 2.415.360,00 2.504.210 2.504.208 100,0 

Opetus- ja kulttuuritoimi 5.280 125.301,00 -99.700 -117.264 117,6 

Valtionosuudet yhteensä 10.793.140 10.821.777,00 10.842.900 10.825.337 99,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aikaisempina vuosina opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on ollut positiivista valmistavasta opetuksesta 
saatujen valtionosuuksien vuoksi. 
 
Lappajärven kunnan väestön ja eräiden keskeisten palvelujen käyttäjien määrälliset muutokset vuosina 
2012 - 2018 

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

31.12.2012 143 500 1769 972 3384 

31.12.2013 138 488 1701 990 3317 

31.12.2014 133 482 1653 993 3261 

31.12.2015 138 452 1662 948 3200 

31.12.2016 151 440 1624 961 3176 

31.12.2017 142 458 1581 959 3140 

31.12.2018 130 460 1530 958 3078 

Lähde: Tilastokeskus 29.3.2019 
 
Ikärakenteen osalta Lappajärvellä työikäisen väestön määrä on vähennyt vuosittain. Myös alle 4-vuotiaiden 
määrä on parina viime vuonna laskenut. Vuonna 2018 väestön määrä on vähentynyt 63 henkilöllä edelliseen 
vuoteen verrattuna. 

Kunnan
peruspalvelujen v.o.

Verotuloihin perustuva
v.o.

Opetus- ja
kulttuuritoimi

TP 2016 8214 2574 5

TP 2017 8281 2415 125

TP 2018 8438 2504 -117
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Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Lappajärven kunnan asukasluku olisi 2977 vuonna 2020 ja 2677 vuonna 
2030. (Tilastokeskus 30.10.2015). 
 

Vuosi 

Elä-
vänä 

synty-
neet 

Kuol-
leet 

Luon-
nollinen 

väes-
tönli-
säys 

Kuntien 
välinen tu-
lomuutto 

Kuntien 
välinen 
lähtö-

muutto 

Kuntien 
välinen 
netto-

muutto 

Maa-
han-

muutto 

Maasta-
muutto 

Netto-
maahan-
muutto 

Väes-
tönli-
säys 

Koko-
nais-

muutos 

Väki-
luku 

2013 26 49 -23 108 171 -63 29 7 22 -64 -66 3317 

2014 27 56 -29 90 138 -48 22 2 20 -57 -58 3259 

2015 36 52 -16 103 141 -38 11 3 8 -46 -44 3215 

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

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

 
Muutokset työllisyydessä 
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun 2018 lopussa 6797 työtöntä työnhakijaa. Vuo-
den takaisesta vastaavasta vertailuajasta määrä laski 1170 henkilöllä, eli 14,7 prosentilla. Koko maassa työt-
tömien määrä laski samalla ajanjaksolla 13,2 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskusalueen työvoimasta oli joulukuussa 7,9 prosenttia. Lukema oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin. 
Alhaisin lukema oli Pohjanmaan ELY-keskusalueella (6,7 %). Koko maassa vastaava osuus oli 9,7 prosenttia. 
 
Trendit: 

- työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on edelleen Manner-Suomen toiseksi alhaisin 
- työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikissa ikäryhmissä 
- pitkäaikaistyöttömien määrät jatkavat yhä voimakasta laskuaan 
- uusia avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. 

 
 

Lappajärvi, työttömät työnhakijat: 

 Työttömät työnhakijat kuu-
kauden lopussa 

Työvoima Työttömien osuus 
työvoimasta 

31.12.2013 132 1427 9,3 % 

31.12.2014 141 1393 10,1 % 

31.12.2015 148 1388 10,7 % 

31.12.2016 149 1335 11,2 % 

31.12.2017 114 1303 8,7 % 

31.12.2018 87 1259 6,9 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Lappajärvi Joulukuu 2016 Joulukuu 2017 Joulukuu 2018 

Kunnan työvoima 1335 1303 1259 

Työttömät (ml.lom.) 149 114 87 

Työttömät miehet (ml.lom.) 79 69 62 

Työttömät naiset (ml.lom.) 70 45 25 

Työttömät alle 25-vuotiaat 13 9 7 

Pitkäaikaistyöttömät 23 7 8 

Yli 50-vuotiaat työttömät 72 58 46 
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2017 Miehet     Naiset     

(työssäkäynti-tilasto) 0-17 18-64 65+ 0-17 18-64 65+ 

Työvoima 0 630 13 0 568 4 

Työlliset 0 559 13 0 517 4 

Työttömät 0 71 0 0 51 0 

Työvoiman ulkopuolella olevat 271 183 449 268 211 543 

0-14 –vuotiaat 232 0 0 209 0 0 

Opiskelijat, koululaiset 38 48 0 58 56 0 

Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet 0 3 0 0 0 0 

Eläkeläiset 0 107 449 0 116 543 

Muut työvoiman ulkopuolella ole-
vat 1 25 0 1 39 0 

Lähde: Tilastokeskus 12.2.2019  

 

Työlliset toimialan mukaan:  Vuosi 2016   

Maatalous, metsätalous ja kalatalous 229 

Kaivostoiminta ja louhinta 1 

Teollisuus 112 

Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto 0 

Vesi, viemäri ja jätevesihuolto, jätehuolto 1 

Rakentaminen 78 

Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen korjaus 104 

Kuljetus ja varastointi 31 

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 10 

Informaatio ja viestintä 15 

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 15 

Kiinteistöalan toiminta 5 

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 29 

Hallinto- ja tukipalvelut 40 

Julkinen hallinto ja maanpuolustus 24 

Koulutus 99 

Terveys- ja sosiaalipalvelut 188 

Taiteet, viihde ja virkistys 4 

Muu palvelutoiminta 36 

Kotitalouksien toiminta työnantajina 7 

Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 0 
Lähde: Tilastokeskus 21.9.2018 
 

Lappajärven kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä oli 1044 vuonna 2016. 
Työnantajasektori  

Vuosi 2016 Miehet Naiset 

Yksityinen sektori 267 214 

Valtio 01 0 

Kunta 79 234 

Valtioenemmistöinen Oy 6 4 

Yrittäjät 172 67 

    Lähde: Tilastokeskus 21.9.2018 
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Vuonna 2017 Lappajärven kunnan väestöllinen huoltosuhde oli 85,8, alle 15-vuotiaiden osuus 14,0 %, 65 
vuotta täyttäneiden osuus 32,1 %, 15 – 64 –vuotiaiden osuus 53,8 %. (Tilastokeskus 20.6.2018). 
 
Asuntokunnat henkilöluvun mukaan v. 2017 

1 henkilö 514 

2 henkilöä 534 

3 henkilöä 162 

4 henkilöä 104 

5 henkilöä 61 

6 henkilöä 29 

7 + henkilöä 13 

 Tilastokeskus 17.5.2018 
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Asuntokuntien lukumäärä vuosina 2015 – 2017 
 
 

 2015 2016 2017 

Erillinen pientalo 1136 1142 1127 

Rivi- tai ketjutalo 134 128 135 

Asuinkerrostalo 94 98 99 

Muu rakennus 58 55 56 

     Tilastokeskus: 17.5.2018  
Kesämökkejä Lappajärvellä oli 1154 kpl 31.12.2016. (Tilastokeskus 24.5.2017) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinkeinotoiminnan kehitys 

Lappajärven kunnan toimipaikat  

0 – 4 henkilöä 5 – 9 henkilöä 10 – 19 henkilöä yli 20 henkilöä 

227 12 10 4 

 
   Lähde: Tilastokeskus 13.2.2018 
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1.1.5     Kunnan henkilöstö 
 
Henkilöstöä koskevia tietoja esitetään tarkemmin henkilöstöraportissa. 
 
Lappajärven kunnan palveluksessa oleva henkilöstö osastoittain 31.12.2018: 

Osasto 2016 2017 2018 

Yleishallinto 11 10 7 

Sivistystoimi 75 66 75 

Tekninen toimi 27 30 26 

Elinvoimapalvelut  1 2 

Yhteensä 113 107 110 

 
Koko henkilöstön määrän sisältyvät kunnan palveluksessa olleet koko- ja osa-aikaiset henkilöt 31.12.2018 eli 
myös ne, joiden palvelussuhde on päättynyt 31.12.2018. Osa-aikaisia ei ole laskennallisesti muutettu kokoai-
kaisiksi. Lukuun sisältyvät vakituisten lisäksi määräaikaiset, sijaiset ja työllistetyt. Luvuissa näkyvät myös hen-
kilöt, jotka ovat palkattomalla virka-/työvapaalla.  
 
Palkkojen ja palkkioiden sekä sivukulujen kokonaissumma 

 2016 2017 2018 

Palkat ja palkkiot -3.614.162,90 -3.645.894,68 -3.712.326,23 

Eläkekulut -1.219.351,59 -1.056.986,85 -1.038.529,96 

Muut henkilösivukulut -183.257,45 -127.872,54 -119.013,32 

Henk.menojen korjauserät 79.893,48 41.190,43 55.731,59 

Yhteensä -4.936.878,46 -4.789.563,64 -4.814.137,92 

 
Henkilökunnan tapaturma- ja ammattitautivakuutus on tällä hetkellä Fenniassa. Ryhmähenkivakuutus on OP 
Pohjolassa.  
Kunnassa on työsuojelutoimikunta, jossa on 1 työnantajan edustaja, 1 toimihenkilöiden edustaja ja 2 työnte-
kijöiden edustajaa. Erikseen on yhteistoimintaelin, jossa niin ikään on sekä työantajan että työntekijöiden 
edustajia. 
Henkilökunnalle on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä työturvallisuuteen liittyviä oh-
jeistuksia. 
Lappajärven kunnalla on ollut sopimus henkilöstön työterveyshuollosta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa. 
Kunnan siirryttyä 1.1.2019 lukien Järvi-Pohjanmaan perusturvan piiriin on työterveyshuollon sopimus tehty 
sen kanssa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain. 
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1.1.6     Ympäristöasiat 
 

Ympäristökatsaus 2018 

Lappajärven säännöstely ja vedenkorkeus 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus valvoo Lappajärven säännöstelyä. Säännöstelyyn liittyviä tietoja saa osoit-
teesta www.ympäristo.fi/vesitilanne. Ähtävänjoen säännöstelytyöryhmä kokoontuu vuosittain keskustele-
maan säännöstelystä ja juoksutuksista. Lappajärven kunnan edustajana on toiminut pitkään Jaakko Harju. 

 
 

      
 

 Kuva. Lappajärven vedenkorkeus vuonna 2018 

 
Loppuvuosi 2017 oli suhteellisen runsassateinen, mistä johtuen vuoden 2018 alussa Lappajärven veden-
pinta oli säännöstelyn mukaisessa tavoitevyöhykkeessä tai hieman sen yläpuolella. Lunta oli myös alkuvuo-
tena runsaasti ja lumen sulamisvedet nostivat järvenpintaa. Kesä ja syksy olivat kuitenkin poikkeuksellisen 
vähäsateisia. Kesä oli erittäin lämmin. Lappajärven vedenpinta laski kesän, syksyn ja alkutalven aikana tasai-
sesti koko ajan. Vuoden viimeisenä päivän Halkosaaressa mitattu vedenkorkeus oli vain 69,17 (168,28), kun 
se vuonna 2017 oli 69,76 (168,87).  
 
Lappajärvestä jäät lähtivät kokonaan järvestä 6.5.2018 ja järvi jäätyi jälleen joulukuun lopulla. 

  
Levätilanne 

 
Lappajärven Kivitipun ranta kuuluu valtakunnalliseen leväseurantaan, jota tehdään vuosittain viikoittain 
kesäkuusta syyskuulle. Leväseuranta on aloitettu vuonna 1998.  

 
Levätilanne Lappajärvessä vuonna 2018 oli hyvin maltillinen, mihin syynä oli mm. se, että sateet eivät tuo-
neet ravinteita järveen. Lappajärven vesi oli myös huomattavan kirkasta johtuen myös sateiden vähyydestä. 

 
Kivitipun rannassa levää havaittiin melko runsaasti elokuun lopulla ja syyskuun alussa. Suuria massaesiinty-
miä ei kuitenkaan ollut koko kesänä  
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Ympäristöhankkeet 

Länsirannan viemäröinnin ykkösvaihe saatiin loppuun, mutta työt jatkuivat ELY-keskukselta saadun avustuk-
sen myötä viemäröinnin kakkosvaiheena Tarvolan kylätuvan ja Karvalan vanhantien risteyksen välisellä alu-
eella.  

Rantojen kunnostus – hankkeessa kunnostettiin Kirkonkylän, Tarvolan, Karvalan sekä Itäkylän yhteisiä ran-
toja. ELY-keskus myönsi hankkeelle avustuksen. Kunnan lisäksi omarahoitusosuudessa olivat mukana myös 
Lappajärven kalastuskunta ja isojakokunta. 

 

1.1.7    Muut ei-taloudelliset asiat 
 
Kuntalain 84 §:n mukaisesti luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus joh-
totehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, 
merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja 
virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusrekisteriin tehdään tarkistuksia tilanteiden muuttuessa. 
Sidonnaisuusrekisteri on kunnan kotisivuilla. 
 

1.1.8   Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Lappajärven kunnan asukasluku on ollut jatkuvasti vähenevä. Erityistä huolta aiheuttaa työikäisen väestön 
määrän väheneminen sekä vanhusväestön määrän ja osuuden kasvaminen. Kouluikäisten määrän arvioidaan 
hieman pienenevän. 
 
Väestökehitys vaikuttaa niin verotulojen kuin myös valtionosuuksien kertymään pienentävästi. Myös yhtei-
söverot ovat viime vuosina laskeneet huolestuttavasti. 
 
Lappajärven kunnassa teetettiin kiinteistöstrategia vuonna 2018. Kiinteistötilanne on varsin haastava erityi-
sesti koulujen osalta. Yhteiskoulu on päätetty purkaa ja rakentaa tilalle uusi koulu. Tämä rakentamishanke 
on arvion mukaan noin 5 - 6 milj. euroa. Koulun lisäksi joudutaan investoimaan liikuntatilojen rakentamiseen. 
Suunnitteilla on myös muita investointihankkeita, jotka lisäävät kunnan velkamäärää. Toisaalta velkamäärää 
on saatu pienemmäksi kunnan myytyä Lintukodin ja Joelinkodin. Vuosittaiset poistot tulevat kasvamaan in-
vestointien myötä. Todennäköistä on myös korkomenojen kasvaminen. 
 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden kuntastrategian, jossa keskeiset kärjet ovat  
- koko elämän kokoinen asuinkunta 
- ovi yrittämiseen ja työhön 
- idearikkaasti resursseja käyttävä 
- eturivin matkailukunta. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu myös toimenpide-ehdotukset. 
 
Koko eduskuntakauden valmisteltiin maakunta ja sote-uudistusta. Tämä hanke kariutui maaliskuun alussa. 
Eduskuntavaalit käydään huhtikuussa 2019 ja nähtäväksi jää, miten uudistusta viedään eteenpäin. Sote-pal-
veluiden siirtyminen maakuntatasolle olisi edesauttanut kuntien talouden ennustettavuutta.  
 
Positiivista on se, että kunnan työllisyystilanne on jatkuvasti parantunut ja työttömyysprosentti (6,9 %) on 
maakunnan alhaisimpia. Kuntaan on syntynyt muutamia uusia yrityksiä, mikä lisää palvelutarjontaa ja kunnan 
yleistä elinvoimaa. Lappajärven kuntaan perustettiin 15 uutta yritystä vuoden 2018 aikana. 
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1.1.9  Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymi-
seen vaikuttavista seikoista 
 
Lappajärven kunnalla on riskien hallinnan perusteet ja ohje. Myös hallintosäännössä on säännökset riskien 
hallinnasta ja vastuista. 
 
Strategiset riskit 
Lappajärven kunnalla on uusi kuntastrategia, joka ulottuu vuoteen 2025 saakka. Se sisältää strategiset kärjet 
sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Useimmat tavoitteista vaativat merkittäviä taloudellisia pa-
nostuksia, osa vain vähän.  
Kunnan kehittämiseen liittyy aina riskejä. Panostuksista huolimatta tehdyt toimenpiteet eivät aina tuota toi-
vottua tulosta, ainakaan lyhyellä aikavälillä vaan tarvitaan sinnikkyyttä ja innovatiivisuutta. Epävarmuutta luo 
myös ulkopuoliset tekijät, joihin yksittäinen kunta ei voi vaikuttaa. 
 
Toiminnalliset riskit 
Henkilöstön osaaminen ja saatavuus 
Lappajärven kunnan henkilöstörakenne on pysynyt vakaana jo usean vuoden ajan. Vaihtuvuutta on ollut jon-
kin verran, mutta on pyritty huolehtimaan kohtuullisesta perehdyttämisestä. Kunnanhallitukselta on pyy-
detty lupa viran tai toimen täyttämiseen. Henkilöstörakenne on ohut ja siksi haavoittuvainen. Varahenkilö-
järjestelmää pyritään kehittämään siten, että mahdollisimman monella on varahenkilö, mutta parannettavaa 
on edelleen. Henkilöstön rekrytointi tehdään tarkan tarve- ja tehtäväharkinnan jälkeen. Pääsääntöisesti rek-
rytoinnissa ei ole ollut ongelmia, vaan avoinna oleviin virkoihin ja tehtäviin on ollut riittävästi päteviä haki-
joita. Henkilöstöllä on tehtäväkuvaukset, jotka pyritään pitämään ajan tasalla. Kunnan keskeisimmissä vi-
roissa ja työsuhteissa on pätevä henkilökunta; epäpäteviä on koko kunnan henkilökunnasta vain muutama ja 
nämäkin ovat joko sijaisia tai määräaikaisissa työsuhteissa.  
 
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä ICT-palvelut tuottaa Järvinet Oy, joka omalta osaltaan huolehtii 
varahenkilöjärjestelmästä, samoin kuin perusturvan palvelut tuottava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Vuoden 
2019 alusta lukien perusturvan palvelut tuottaa Järvi-Pohjanmaan perusturva. 
 
Henkilöstön työhyvinvointia pyritään ylläpitämään siten, että henkilöstö voi osallistua työhön liittyvään kou-
lutukseen ylläpitääkseen ja kehittääkseen osaamistaan ja ammattitaitoaan, mikä edistää työssä selviyty-
mistä. Lisäksi tarjotaan Kuntoseteli+ -lippuja ja henkilökunnan itse toivomaa työhyvinvointia edistävää toi-
mintaa. Kehityskeskustelut pidetään vuosittain tai tarvittaessa. Sivistystoimessa kehityskeskustelut pidetään 
joka lukuvuosi, jolloin keskustelut eivät välttämättä ole aina joka vuosi, mutta jonakin vuonna saattaa olla 
kehityskeskustelut saman vuoden alussa ja lopussa. Seuraavat kehityskeskustelut ovat syksyllä 2019. 
 
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 käyttöoikeu-
det. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien käyttöoikeuden myöntää hallintojohtaja. Myönnetyt käyttöoi-
keudet 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. Kertomusvuonna ei esiintynyt ongelmia tieto-liikenneyhteyksissä. 
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Suhdannevaihtelut 
Lappajärven yrityksistä useat ovat perheyrityksiä. Alueella on useita turkistarhoja, jotka ovat merkittäviä työl-
listäjiä. Ala on melko suhdanneherkkä ja suhdannevaihtelut näkyvät mm. työvoiman tarpeessa. Suhdanne-
vaihtelulla on merkittävä vaikutus kunnallis- ja yhteisöverokertymään. Menopuolella suhdannevaihtelut vai-
kuttavat esim. toimeentuloturvan menojen kehitykseen. Lisäksi suhdannevaihtelut saattavat vaikuttaa esim. 
vuokra-asuntojen kysyntään.  
 
Lainsäädännön muutokset 
Päätöksenteossa noudatetaan lainsäädäntöä, hallintosääntöä ja muuta ohjeistusta. Toimielinten ja viranhal-
tijoiden pöytäkirjat on asetettu yleisesti nähtäville. Päätökset on annettu tiedoksi asianosaisille muutoksen-
hakuohjeineen, sekä tiedoksi otto-oikeuden omaavalle toimielimelle.  
 
EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) siirtymäaika päättyi 25.5.2018. Tietosuoja-asetus toi mukanaan merkittä-
viä uudistuksia henkilötietoja koskevan datan hallintaan. Henkilökunta teki tietosuoja-asetuksen edellyttä-
mät kartoitukset ja selosteet. Tietosuojavastaavan palvelut ostetaan Järvinet Oy:ltä. 
 
Taloudelliset riskit 
Talouden tasapaino ja investoinnit 
Lappajärven kunnan tilinpäätös on useana vuonna ollut positiivinen. Merkittäviä investointeja on tehty 
useana vuonna peräkkäin ja myös jatkossa joudutaan investoimaan, lähinnä uuden koulun ja liikuntahallin 
rakentamiseen sekä yhdyskuntatekniikkaan. Lainakanta kasvaa jonkin verran, vaikka Lintukoti ja Joelinkoti 
myytiin uudelle toimijalle. 
 
Tulorahoituksen riittävyys 
Lappajärven kunta nosti kunnallisveroprosentin vuodelle 2019 turvatakseen riittävän tulorahoituksen. Vero-
tulot, niin kunnallisvero kuin yhteisöverokin ovat laskeneet parina viime vuonna. Myös valtionosuudet ovat 
laskeneet jonkin verran. Kertymään ovat lähinnä vaikuttaneet valtionhallinnon päätökset ja linjaukset. 
 
Rahoitusriskit: 
Korkoriski 
Korkoriskiä on pyritty tasaamaan sillä, että lainat ovat sekä pitkäaikaisia että lyhytaikaisia joko kiinteällä tai 
vaihtuvalla korolla, ja eri rahoituslaitoksilta. Uutta pitkäaikaista lainaa ei otettu, vaan kassavajeeseen otettiin 
lyhytaikaista lainaa sen edullisuuden vuoksi. Vanhusten palveluasuntojen ja kehitysvammaisten palveluasun-
tojen rakentamiseen ARA myönsi avustusta sekä korkotukilainaa, jonka takaisin maksuaika on 41 vuotta. 
Nämä lainat siirtyvät kiinteistöjen uudelle omistajalle, kun Valtionkonttori hyväksyy lainojen siirron. Val-
tuusto on myöntänyt lainoille omavelkaisen takauksen. 
Kunnalla on Danske Bank Oyj:n ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa sopimukset kuntatodistus-ohjelmista, joilla pys-
tyttiin turvaamaan maksuvalmius. Lyhytaikaisten lainojen korot olivat koko vuoden hyvin alhaisia, jopa nega-
tiivisia, joten korkokuluissa säästettiin merkittävästi. 
 
Valuuttariski 
Valuuttariskiä kunnalla ei ole, koska kaikki lainat ovat euro-valuutassa. 
 
Likviditeettiriski 
Kunnan talous on ollut tasapainossa vuoden 2018 aikana ja maksuvalmius on pystytty turvaamaan.  
Myös tytäryhtiöiden maksuvalmius on ollut kohtuullinen. 
 
Luottoriski 
Kun kunnan pitkäaikaset lainat pääosin siirtyivät kiinteistökauppojen myötä uudelle omistajalle, oli kunnalla 
pitkäaikaista lainaa vain 600.000 euroa vuoden vaihteessa. Lyhytaikaisia lainoja oli 6,8 milj. euroa, joita voitiin 
lyhentää helmikuussa 2019. Uutta pitkäaikaista lainaa tullaan ottamaan uuden koulun rakentamiseen. 
Kunnalla on sopimus kuntatodistusohjelmasta Kuntarahoitus Oyj:n ja  Dankse Bank Oyj:n kanssa.  
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Luottoriskiä arvioitaessa on syytä todeta, että kunnalla on myönnettyä pääomalainaa 1,8 milj. euroa kunnan 
tytäryhtiölle. 
Lappajärven kunta on myöntänyt Avain Palvelukodit Oy:lle kunnan omavelkaisen takauksen Joelinkodin ja 
Lintukodin kauppojen yhteydessä Avain Palvelukodit Oy:lle siirtyneiden lainojen vakuudeksi, yhteensä 
4.473.242,00 euroa.  
Kunnanhallitus on tehnyt vuonna 2013 periaatepäätöksen korottoman lainan myöntämisestä kyläyhdistys-
ten hankkeille, jotka ovat Aisaparin rahoittamia, yleishyödyllisluontoisia ja kuntalaisia riittävän laaja-alaisesti 
koskevia. Tällaisia lainoja on myönnetty Lappajärven Veikoille 68.116,12 euroa ja Länsirannan kyläyhdistyk-
selle 4.180,00 euroa. 
 
Vahinkoriskit 
Vakuutusmeklariliike Ahjo Oy toimii Lappajärven kunnan vakuutusasioita hoitavana vakuutusmeklarina. 
Vakuutusmeklariliike Ahjo Oy on kilpailuttanut Lappajärven kunnan omaisuus- ja vastuuvakuutuksia sekä 
liikennevakuutuksia. Myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutukset kilpailutettiin. 
 
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 liikenne-
vakuutukset, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ja ryhmätapaturmavakuutus. Vakuutukset ovat use-
ammasta eri vakuutusyhtiöstä. 
Kunnanviraston vesivahinkoon saatiin korvausta 2898,40 euroa ja Ohranevan metsäpalosta 4.932,00 euroa. 
 
Hallinnon riskit ja oikeudenkäynnit 
Hallintotehtävien hoidon laadussa ja ajantasaisuudessa ei ole esiintynyt merkittäviä puutteita. Oikeuden-
käyntejä ei ole ollut. 
Koulujen sisäilmaongelmien vuoksi muutamat henkilöt ovat saaneet oireita, joiden vuoksi on tehty ammatti-
tautiepäilyilmoituksia. Päätöksiä ei ole vielä saatu. 
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 hal-
linnan ohjeen. Hallintokunnat antoivat omalta osaltaan selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä 
vuonna 2018. 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 kunnanval-
tuuston työjärjestyksen ja palkkiosäännön. Hallintosääntö sisältää organisaatiorakenteen, toimivallat ja vas-
tuut. 
 
Kunnanhallitus on antanut ohjeita ja määräyksiä, kuten talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, sosiaalisen 
median ohjeen, tietoturvaohjeen, viestintäohjeen, ohjeen toimielinten päätösten sisällöstä sekä useita hen-
kilöstöhallintoon liittyviä ohjeistuksia. 
 
Hallinnossa on noudatettu hyvän hallinnon periaatteita. Toimielimet ovat kokoontuneet säännöllisesti, käsi-
telleet niille määrätyt asiat, tehneet tarvittavat päätökset vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen ja seuranneet 
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päätösten toimeenpanoa. Päätöksistä on tiedotettu asianosaisille ja pöytäkirjat ovat olleet yleisesti nähtä-
villä. 
Lautakuntien esityslistat lähetetään kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle. 
Henkilöstön tehtäväkuvaukset ja vastuut tarkistetaan kehityskeskustelujen yhteydessä. 

 
Toimielinten ja viranhaltijoiden tekemien päätösten määrään nähden oikaisuvaatimuksia ja valituksia teh-
tiin vähän; ainoastaan ympäristölautakunnalle on tehty yksi valitus. 

 

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus 

Toiminnan ja talouden seurantaa varten valtuusto hyväksyy toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtai-
set toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon pe-
rustuvat 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 myön-
netty määrärahat tavoitteiden toteuttamiseksi. Kunnanvaltuusto määrittelee tilivelvolliset vuosittain talous-
arvion hyväksymisen yhteydessä.   
 
Lappajärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan sisäisen valvon-
nan toimivuudesta koko kuntakonsernin tasolla vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.  
Kunnan ylin johto on tilivelvollisina ja esimiehinä vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämi-
sestä tehtävänmäärittelyjen mukaisesti. He vastaavat siitä, että organisaation kullekin toiminnolle on määri-
telty vastuutaho. Heidän tehtävänään on luoda toimiva ja kattava ohjaus- ja seurantajärjestelmä. 
 
Vastuualueiden ja toimintayksiköiden vastuuhenkilöt/esimiehet vastaavat siitä, että yksikön henkilöstön toi-
mivalta ja vastuut on asianmukaisesti määritelty. Esimies varmistaa, että alaiset ovat tietoisia omista tehtä-
vistään ja tulostavoitteistaan ja että edellytykset tehtävistä suoriutumiseen ovat olemassa. Tarvittaessa jär-
jestetään 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 virheel-
listä, tehotonta tai epätaloudellista toimintaa havaitaan.  

Toimielimet nimeävät vastuuviranhaltijat, jotka toimivat laskujen hyväksyjinä ja heille on nimetty varahen-
kilöt. 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa kunnanhallitus antaa toimielimille ohjeet talousarvion käyttösuunni-
telmien 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 ti-
lanteen mukaan. 

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on toimittanut toiminnan ja talouden seurantaraportit säännöllisesti. 

Kunnanhallitus nimeää keskuudestaan sisäisen valvonnan järjestämiseksi kaksi (2) rahavarojen, vakuuksien 
ja muun taloudellisen toiminnan valvojaa toimikaudekseen. 
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Riskienhallinnan järjestäminen 

Korkoriskien minimoimiseksi talousarviolainojen korot pyrittiin pitämään sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoi-
sina. 
 
Kaikki kunnan maksuliikenne hoidetaan pankkitilien kautta. Kunnanhallitus on nimennyt henkilöt, joilla on 
kunnan pankkitilien käyttöoikeus. Myös konekielisesti pankkiin lähtevät maksatuslistat vahvistettiin allekir-
joituksin. 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 esi-
miesasemassa 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 toteutumi-
sessa 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.  
 
Lautakunnat ovat valmistelleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon ja asianomaiset lautakunnat 
ovat ne käsitelleet. Merkittävimpänä riskinä esille on noussut kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja kiinteistöjen 
kunto. Koulukäytöstä on poissa Kotiahonkujan koulu ja toimintakeskus. Sisäilmaongelmien vuoksi koulukes-
kuksen vanha puoli suljettiin kokonaan ja oppilaat ja henkilökunta siirrettiin muihin tiloihin. Siirroista aiheutui 
ylimääräisiä kustannuksia. Myös kirjaston tiloissa on havaittu puutteita, mutta kirjaston jatkosta ei ole vielä 
päätöksiä. Edessä on lisäksi liikuntatilojen rakentaminen. 
 

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 683.321 euroa, joka talousarviomuutoksen jälkeen oli 507.783 eu-
roa. Tilinpäätöksessä vuosikate oli 1.841.482,75 euroa. Ylijäämää syntyi poistojen sekä varausten ja rahasto-
jen muutosten jälkeen 129.079,15 euroa. Tulos oli 796.685,15 euroa budjetoitua parempi. Verotuloja kertyi 
599.075,46 euroa ja valtionosuuksia 17.563,00 euroa vähemmän kuin oli budjetoitu.  
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TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT  
  2018 2017 

ulkoiset toimintatuotot ja -kulut 1 000 € 1 000 € 

Toimintatuotot 4329 2126 

Valmistus omaan käyttöön     

Toimintakulut -22646 -21454 

Toimintakate -18317 -19328 

Verotulot 9318 9906 

Valtionosuudet 10825 10822 

Rahoitustuotot ja -kulut     

    Korkotuotot 1   

   Muut rahoitustuotot 54 14 

   Korkokulut -39 -89 

   Muut rahoituskulut 0 -1 

Vuosikate 1841 1324 

Poistot ja arvonalentumiset -1739 -1238 

Satunnaiset tuotot     

Satunnaiset kulut     

Tilikauden tulos 102 86 

Varausten ja rahastojen muutokset 27 27 

Tilinpäätössiirrot     

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 129 113 

      

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT     

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 19,12 9,91 

Vuosikate/Poistot, % 105,87 106,95 

Vuosikate, euroa/asukas 598 422 

Asukasmäärä 3078 3140 

 

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan ku-
luista. Kuntayhtymässä, jossa verorahoitusta ei ole, toimintakatteen on oltava ylijäämäinen. Maksurahoituk-
sen 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 vuosi-
kate 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. Ole-
tusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä 
vuotuista investointitasoa pitkällä aikavälillä. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investoin-
tien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet ja muut rahoitus-
osuudet. 
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Investointitaso määritetään voimassa olevasta investointisuunnitelmasta, jonka aikajänne on riittävä keski-
määrän osoittamiseksi. Jos poikkeuksellisen suuri poistonalainen investointihanke ajoittuu suunnittelukau-
delle tai investointeja on taloussuunnitelmassa leikattu ja siirretty suunnitelman ulkopuolelle, on investoin-
titasoa 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. Kun-
takohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen inves-
tointitaso asukasmäärällä.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosikate on riittänyt poistoihin viimeisinä viitenä vuotena, eli kunnan tulorahoituksen voidaan katsoa olleen 
riittävä. 

Tilikauden tulos osoittaa tulojen ja menojen erotuksen, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tili-
kauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan 
siirtää varauksiin, rahastoida tai 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 rahoitustoi-
minnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kah-
den nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.  

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT     

 2018 2017 

  1 000 € 1 000 € 

Toiminnan rahavirta     

Vuosikate 1841 1 324 

Satunnaiset erät, netto   0 

Tulorahoituksen korjauserät -1894 -48 

Investointien rahavirta     

Investointimenot -2172 -1767 

Rahoitusosuudet investointeihin 202 184 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 7365 76 

luovutustulot     

Toiminnan ja investointien rahavirta 5 342 -231 

Rahoituksen rahavirta     

Antolainauksen muutokset     

Antolainasaamisten lisäykset 0 0 

Antolainasaamisten vähennykset 0 0 

Lainakannan muutokset     

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4786 -313 

Lyhytaikaisten lainojen muutos 850 1050 

Oman pääoman muutokset 0 0 

Muut maksuvalmiuden muutokset 699 -468 

Rahoituksen rahavirta -3237 269 

Rahavarojen muutos 2 105 38 

Rahavarat 31.12. 3006 901 

Rahavarat 1.1. 901 863 

Rahavarojen muutos 2 105 38 

      

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLU-

VUT     

Toiminnan ja investointien rahavirran ker-

tymä 5 vuodelta 4888 -3923 

Investointien tulorahoitus, % 93,5 % 83,6 % 

Lainanhoitokate 0,39 3,33 

Kassan riittävyys, pv 37 13 

Asukasmäärä 3078 3140 
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Investointitien tulorahoitusprosentti – tunnusluvun kehitys viimeisen viiden vuoden ajalta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon tarkastelujaksolla vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2018 tehtiin Lin-
tukodin ja Joelinkodin kiinteistökaupat ja niihin otetut ARA-lainat siirtyivät ostajalle. 

 

INVESTOINNIT  

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä  

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivi-
nen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhen-
nyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan 
kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.   
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Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän 
avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaa-
timus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investoin-
tien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.  

Investointien tulorahoitus, %  

= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno  

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoi-
tettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoi-
tettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen mää-
rää 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 mak-
suun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen mää-
räksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu laina-
kanta 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 vähentä-
mään 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 kas-
sasta 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)  



33 
 

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 rahoitus-
laskelmasta.  

Tase ja sen tunnusluvut 2018 2017 

VASTAAVAA 1 000 € 1 000 € 

A PYSYVÄT VASTAAVAT 24 112 29 352 

I Aineettomat hyödykkeet 216 212 

Aineettomat oikeudet 216 212 

Tietokoneohjelmat 0 0 

Muut pitkävaik. menot     

      

II Aineelliset hyödykkeet 14 238 20 095 

Maa- ja vesialueet 2604 2569 

Rakennukset 6273 12721 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4075 3588 

Koneet ja kalusto 401 408 

Muut aineelliset hyödykkeet 22 22 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin-
nat 863 787 

      

III Sijoitukset 9 658 9 045 

Osakkeet ja osuudet 7847 7234 

Muut lainasaamiset 1811 1811 

      

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0 0 

Valtion toimeksiannot     

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet     

Muut toimeksiantojen varat     

      

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 610 2 392 

I Vaihto-omaisuus     

Vaihto-omaisuus 0 0 

      

II Saamiset 5604 1491 

Pitkäaikaiset saamiset 160 160 

Lyhytaikaiset saamiset 5444 1331 

 Myyntisaamiset 522 408 

 Lainasaamiset 185 587 

 Muut saamiset 145 232 

 Siirtosaamiset 4592 104 

      

IV Rahat ja pankkisaamiset 3006 901 

      

VASTAAVAA 32 722 31 744 
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VASTATTAVAA 2018 2017 

A OMA PÄÄOMA 17 200 17 071 

I Peruspääoma 15903 15903 

II Muut omat rahastot 0 0 

III Ed.tilikauden yli-/alijäämä 1168 1054 

IV Tilikauden yli-/alijäämä 129 114 

      

B POISTOERO JA VAPAAEHT.     

VARAUKSET 372 399 

Poistoero 372 399 

Vapaaehtoiset varaukset 0 0 

      

C PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 

      

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 102 7 

      

Valtion toimeksiannot 0 0 

Lahjoitusrahastojen pääomat 99 4 

Muut toimeksiantojen pääomat 3 3 

      

E VIERAS PÄÄOMA 15 048 14 267 

      

I Pitkäaikainen 1 533 6 654 

Lainat rahoitus- ja va.laitoksilta 600 5373 

Lainat julkisyhteisöiltä 0 0 

Saadut ennakot 0 311 

Muut velat 933 970 

      

II Lyhtyaikainen 13 515 7 613 

Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat 3800 3450 

Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 3300 2813 

Saadut ennakot 137 0 

Ostovelat 862 817 

Muut velat 158 88 

Siirtovelat 5258 445 

VASTATTAVAA 32 722 31 744 

TASEEN TUNNUSLUVUT     

Omavaraisuusaste, % 53,93 55,58 

Suhteellinen velkaantuneisuus % 60,93 61,07 

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 60,93   

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 1297 1168 

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 421 372 

Lainakanta 31.12. 1000 € 7 700 11 636 

Lainakanta 31.12., €/asukas 2 502 3 706 

Lainasaamiset, 1000 € 1 811 1 811 

Asukasmäärä 3078 3 140 
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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 oma-
vaisuusaste 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. 

Lappajärven kunnan omavaraisuusaste vuosina 2014 – 2018: 
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Lappajärven kunnan taseessa oli vielä vuonna 2015 kertynyttä alijäämää 380 tuhatta euroa. Alijäämät on 
saatu katettua ja taseessa on nyt ylijäämää n. 1,2 miljoonaa euroa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lappajärven kunnan lainakanta on suhteellisen korkea merkittävien investointien vuoksi. Lainakanta laski ti-
lapäisesti vuonna 2018 tehtyjen kiinteistökauppojen vuoksi. Vuonna 2019 aloitetaan uuden yhteiskoulun ra-
kentaminen, jonka kustannusarvio on noin 5 – 6 miljoonaa euroa. Suunnitteilla on myös liikuntahallin raken-
taminen, jonka kustannusarvio on noin 2,0 milj. euroa. 
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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. 
 

KOKONAISTULOT JA MENOT           

Ulkoiset 2018     2018   

TULOT 1 000 € % MENOT 1 000 € % 

Toiminta     Toiminta     

Toimintatuotot 4329 14,85 Toimintakulut 22646 81,62 

Verotulot 9318 31,96 Korkokulut 40 0,13 

Valtionosuudet 10825 37,13 Muut rahoituskulut 0 0,00 

Korkotuotot 1 0,00 Satunnaiset kulut 0 0,00 

Muut rahoitustuotot 54 0,19 Tulorahoituksen korj.erät   0,00 

Satunnaiset tuotot   0,00  -Pakollinen varaus, kaatop.jälkihoito   0,00 

Tulorahoituksen korj.erät   0,00  - Käyttöomaisuus.myyntivoitto -1894 -6,83 

 - käyttöomaisuuden myyntivoitot -1894 -6,50 Investoinnit   0,00 

 - Pakollisen varauksen purku   0,00 Käyttöomaisuusinvestoinnit 2172 7,83 

Investoinnit   0,00 Rahoitustoiminta   0,00 

Rahoitusosuudet investointeihin 202 0,69 Antolainasaamisten lisäykset   0,00 

Pys.vastaavien hyöd. luovutustu-
lot 5471 18,76 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 4786 17,26 

Rahoitustoiminta   0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,00 

Antolainasaamisten vähennykset 0 0,00 Oman pääoman vähennykset   0,00 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,00 Kokonaismenot yhteensä 27750 100,00 

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 850 2,92    

Oman pääoman lisäys 0 0,00    

Kokonaistulot yhteensä 29156 100,00    

      
 
Täsmäytys: 
Kokonaistulot – Kokonaismenot = 29 156 – 27750 = 1406 
Muut maksuvalmiuden muutokset – Rahavarojen muutos = 699 – 2105 = 1406 
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1.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous 

1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 
 

 Yhdistely konsernitilinpäätökseen 

Tytäryhteisöt Yhdistetty (kpl) Ei yhdistetty (kpl) 

   Yhtiöt   

      Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 2  

      Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 1  

      Muut yhtiöt 1  

Osuuskunnat 0  

Yhdistykset   

Säätiöt   

Kuntayhtymät 6  

Osakkuusyhteisöt 1  

Muut omistusyhteysyhteisöt 0  

Yhteensä 11  

 

Lappajärven kunta oli vielä vuoden 2018 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen jäsen, mutta erosi siitä 1.1.2019 lu-
kien.  

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, yhtiöjärjestys-
määräyksiin, 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 asioi-
hin. Konsernijohdon päätökset eivät oikeudellisesti sido tytäryhteisöjen toimielimiä. Konsernijohto voi kui-
tenkin ohjata kunnan valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kunnan kannan käsiteltävään asiaan. 

1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 
 

Tytäryhteisöt: 

KOY Lappajärven Vuokratalo 

Lappajärven kunta omistaa yhtiön koko osakekannan. As Oy Timontaavi sulautettiin KOY Lappajärven Vuok-
ratalot Oy:öön 31.12.2017. Kunta antoi vuokrataloille lyhytaikaisen lainan 350.000 euroa vuonna 2017. Val-
tuusto päätti 5.3.2018, että lyhytaikainen laina muutetaan sijoitukseksi 320.808 euron osalta KOY Lappajär-
ven Vuokratalojen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja 29.192 euron osalta KOY Lappajärven 
Vuokratalojen osakepääomaan ja lisäksi osakepääomaan kirjattiin 250.000 euroa.  
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KOY Lappajärven Vuokrataloilla oli vapaita asuntoja 40 kpl kertomusvuoden lopussa. Eniten tyhjillään olevia 
asuntoja oli Mynkelinmäellä, jossa oli vapaana 12 kpl kaksioita ja palvelutalolla, jossa oli tyhjänä 12 kpl yksi-
öitä sekä Harjulan pienkoti. Harjun rivitaloilla oli tyhjänä kaksio ja kolmio, Lukion rivitalolla yksi  4 h. Taave-
tinmatissa kaksi yksiötä ja kaksi kolmiota, Timontaavi I-talossa yksiö ja kolmio, ja Timontaavi II-talossa kaksi 
kaksiota ja kaksi kolmiota. Asunto-osakkeista oli tyhjänä yksiöt Karvalanrivissä ja Itäkylänrivin rivitalossa. 

Yhtiön tilikauden voitto oli 20.738,31 euroa. 

Lappajärven Lämpö Oy 

Lappajärven kunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiön toiminnassa ei mitään normaalista poikkeavaa 
tapahtunut vuonna 2018. Yksi uusi kiinteistö liitettiin verkostoon. 

Yhtiön voitto tilikaudelta oli 1.462,40 euroa. Poistot tehtiin normaalisti. 

Kiinteistö Oy Lappajärven Virastotalo 

Lappajärven kunta omistaa osakekannasta 62,84 %. Yhtiön hallituksessa on kaksi kunnan edustajaa.  

Yhtiökokous päätti ottaa 140.000 euron lainan, jolla rahoitettiin katon korjaus, ilmastoinnin säätö ja korjaus 
sekä lukituksen uusiminen. Hoitovastikelaina 140.000 euroa on muutettu 1.1.2019 alkaen rahoitusvastikelai-
naksi. Yhtiön tulos oli -22.671,20 euroa.  

Lappajärven Loma-Golf Oy 

Lappajärven kunta omistaa Lappajärven Loma-Golf Oy:n osakkeista 26,9 % ja äänistä 74,8 %. Yhtiön tilikauden 
tulos oli -47.798,08 euroa.  

 

1.6.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 

Kuntakonsernin tuleva kehitys myötäilee pääosin kunnan kehitystä. Kunnan asukasluku vähenee vuosittain, 
mikä saattaa jossain määrin vaikuttaa asuntojen kysyntään. Siihen vaikuttaa myös kunnan työllisyystilanne, 
mikä viime aikoina on ollut varsin hyvä. 

Lappajärven Lämpö Oy:n perustamisen yhteydessä vuonna 2014 kunta sijoitti noin kolmasosan yhtiön ta-
seesta yhtiöön apporttina, joten tämänkin vuoksi yhtiöllä pitäisi olla hyvät mahdollisuudet kannattavaan toi-
mintaan.  

KOY Lappajärven Vuokrataloille on tehty kiinteistöstrategia, jonka mukaan kiinteistöille pitäisi tehdä merkit-
täviä peruskorjauksia. Vuokratalojen tilannetta helpotti jonkin verran kunnan sijoitus yhtiöön vuonna 2018.  

Kunta myi terveysaseman Attendolle ja Lintukodin ja Joelinkodin Avain Palvelukodit Oy:lle. Kunta on vuok-
rannut ne itselleen ja edelleen Järvi-Pohjanmaan Perusturvalle, joka on vuoden 2019 alusta lukien tuottanut 
kunnan perusturvan palvelut.  
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1.6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 
 

Konsernivalvonta tarkoittaa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, 
analysointia ja raportointia. Konsernivalvonnassa on erityisesti seurattava valtuuston tytäryhteisöille asetta-
mien tavoitteiden toteutumista. Konsernivalvonnassa seurataan myös riskienhallintajärjestelmien toimi-
vuutta tytäryhteisöissä.       

KuntaL 25 a §:n nojalla konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Konsernijohto vastaa kun-
takonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnan konsernijohdon vastuulla on kunta-
konsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan järjestäminen. 
 
Kuntakonserniin kuuluvilta suuremmilta yhteisöiltä on pyydetty määräajoin talouden seurantaraportit, joita 
on käsitelty kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus on käsitellyt myös konserniin kuuluvien yhteisöjen kokous-
kutsut 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 tilin-
päätöstiedot.   

Tiedonkulku on toiminut, mutta siinä on parannettavaa.  
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1.6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 
 

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 

KONSERNITULOSLASKELMA TP 2018 TP 2017 

 1000 € 1000 € 

Toimintatuotot 19 343 16 092 

Toimintakulut -38 647 -36 262 

Osuus osakkuusyht.voitosta (tappi-
osta) -67 -90 

   

Toimintakate -19 371 -20 260 

Verotulot 9 318 9 906 

Valtionosuudet 12 342 12 386 

Rahoitustuotot ja -kulut   

 Korkotuotot 9 7 

 Muut rahoitustuotot 96 86 

 Korkokulut -90 -150 

 Muut rahoituskulut -59 -24 

Rahoitustuotot ja -kulut -44 -81 

Vuosikate 2 245 1 951 

Poistot ja arvonalentamiset   

 Suunnitelman mukaiset poistot -2 513 -1 945 

Poistot ja arvonalentamiset -2 513 -1 945 

Satunnaiset erät 0 0 

Tilikauden tulos -268 6 

Tilinpäätössiirrot 4 2 

Tilikauden verot -7 -3 

Laskennalliset verot -1 -7 

Vähemmistöosuudet 42 8 

Tilikauden yli/alijäämä -230 6 

   

Konsenituloslaskelman tunnusluvut:   

 2 018 2 017 

Toimintatuotot/Toimintakulut % 50,1 44,4 

Vuosikate/Poistot % 89,3 100,3 

Vuosikate €/as 729 621 

Asukasmäärä 3078 3 140 
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Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista  

= 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut   

Konsernin koko ja konserniin kuuluvien yhteisöjen luonne vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kon-
sernikohtaisia eroja.  

Vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan ly-
hennyksiin. 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 kui-
tenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat konserniyhteisöjen keskimääräistä vuo-
tuista 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 JA SEN TUNNUSLUVUT 

 TP 2018 TP 2017 

Toiminnan ja investointien rahavirta  1000 €  1000 € 

      

Toiminnan rahavirta     

   Vuosikate 2 245 1 951 

Tilikauden verot -7 -2 

   Tulorahoituksen korjauserät -1 829 -39 

Toiminnan rahavirta 409 1 910 

      

Investointien rahavirta     

   Investointimenot -2 781 -3 055 

   Rahoitusosuudet investointeihin 202 184 

   Pys. vastaavien hyödykk. luovutustulot 7 371 294 

Investointien rahavirta 4 792 -2 577 

Toiminnan ja investointien rahavirta 5 201 -667 

      

Rahoituksen rahavirta     

   Antolainauksen muutokset     

   Antolainasaamisten lisäys     

   Antolainsasaamisten vähennys 3 1 

Antolainauksen muutokset yhteensä 3 1 

      

Lainakannan muutokset     

   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 424 1 127 

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 810 -1 010 

   Lyhytaikaisten lainojen muutos 749 583 

Lainakannan muutokset yhteensä -3 637 700 

      

Oman pääoman muutokset -142 -1 

      

Muut maksuvalmiuden muutokset     

   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 154 25 

   Vaihto-omaisuuden muutos -50 11 

   Saamisten muutos -4 115 133 

   Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos 4 595 78 

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 584 248 

Rahoitustoiminnan nettokassavirta -3 192 948 

      

Kassavarojen muutos 2 009 281 

      

Kassavarat 31.12. 5 886 3 877 

Kassavarat 1.1. 3 877 3 596 

Kassavarojen muutos 2 009 281 

      

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä     

5 vuodelta, €   -9115026,02 

Investointien tulorahoitus% 87,0 68,0 

Lainanhoitokate 0,39 1,81 

Kassan riittävyys (pv) 30 35 
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INVESTOINNIT  

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä  

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivi-
nen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhen-
nyksiin 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 ker-
tymä 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 rahoi-
tettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoi-
tettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen mää-
rää 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 jak-
solla. 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 ra-
hat ja pankkisaamiset.  
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KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT 

Konsernitase  TP 2018 TP 2017 

VASTAAVAA 1000 €  1000 €  

PYSYVÄT VASTAAVAT     

Aineettomat hyödykkeet 829  871  

  Aineettomat oikeudet 804 869 

  Muut pitkävaikutteiset menot 25 2 

Aineelliset hyödykkeet 29225  34719  

  Maa- ja vesialueet 3 989 3 901 

  Rakennukset 17 643 23 486 

  Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 317 3 692 

  Koneet ja kalusto 2 073 2 022 

  Muut aineelliset hyödykkeet 37 36 

  Ennakkomaksut  1 166 1 582 

Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat 1 166 1 582 

Sijoitukset 3 999  3 891  

Muut osakkeet ja osuudet 3 995 3 885 

  Osakkeet ja osuudet 3 995 3 885 

Muut lainasaamiset 3 5 

  Muut saamiset 1 1 

PYSYVÄT VASTAAVAT 34 053 39 481 

ARVOSTUSERÄT     

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 31  195  

  Valtion toimeksiannot 13 12 

  Lahjoitusrahastojen eritysikatteet 14 14 

   Muut toimeksiannot 4 3 

VAIHTUVAT VASTAAVAT     

Vaihto-omaisuus 245 195 

Saamiset     

Pitkäaikaiset saamiset 160  160  

  Myyntisaamiset     

  Lainasaamiset 160 160 

Lyhytaikaiset saamiset     

  Myyntisaamiset 1 792 1 522 

  Lainasaamiset 68 122 

  Muut saamiset 399 360 

Lyhytaikaiset saamiset 2 259 2 004 

Siirtosaamiset 4 723 234 

Saamiset 7 142 2 398 

Rahoitusarvopaperit 512  512  

  Osakkeet ja osuudet     

  Muut arvopaperit 512 532 

Rahat ja pankkisaamiset 5 374 3 344 

Vaihtuvat vastaavat 13 273 6 469 

VASTAAVAA 47 357 45 979 
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Konsernitase  TP 2018 TP 2017 

VASTATTAVAA 1000 €  1000 €  

Oma pääoma 18 715  19 067  

Peruspääoma 15 903 15 903 

Muut omat rahastot 271 252 

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 2 771 2 906 

Tilikauden yli/alijäämä -230 6 

      

Vähemmistöosuudet 2 799 2 811 

      

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 0  0  

  Poistoero 0 0 

  Vapaaehtoiset varaukset 0 0 

Pakolliset varaukset 265  264  

  Muut pakolliset varaukset 265 264 

      

Toimeksiantojen pääomat 220  64  

Valtion toimeksiannot 99 39 

Lahjoitusrahaston pääomat 103 9 

Muut toimeksiantojen pääomat 18 16 

      

Vieras pääoma     

Pitkäaikainen     

Pitkäaikainen korollinen vieras po 6 092 10 008 

Pitkäaikainen koroton viera po 973 1 285 

Muut velat 248 250 

Laskennallilset verovelat 21 25 

Pitkäaikainen 7 334 11 568 

Lyhytaikainen     

Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat 3 800 3 450 

Lyhytaikainen korollinen vieras po 5 355 4 958 

Lyhytaikainen koroton vieras po 8 869 3 797 

Lyhytaikainen 18 024 12 205 

VIERAS PÄÄOMA 25 358 23 773 

      

VASTATTAVAA 47 357 45 979 

Konsernin tunnusluvut 2018 2017 

Omavaraisuusaste, % 45,43 47,58 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 61,8 61,9 

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 2 541 2 912 

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 826 927 

Konsernin lainat, €/asukas 4954 5865 

Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € 15 247 18 416 

Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € 3 5 

Kunnan asukasmäärä 3078 3140 
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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 mahdolli-

suudet 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 
. 

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 31.12.2018 

Lappajärven kunta 85 

KOY Lappajärven Vuokratalot 2 

Lappajärven Lämpö Oy 0 

Lappajärven Virastotalo Oy 1 

Lappajärven Loma-Golf Oy 1 

Yhteensä 89 
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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 ta-
sapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden 
tasapainottamiseksi. 

Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen 102.292,02 euroa käsittelystä seuraavaa: 

- tuloutetaan poistoeroa lukion rakennuksesta 26.787,13 euroa 
- tilikauden 2018 näin muodostuva ylijäämä on 129.079,15 euroa, joka siirretään tilikau-

den yli-/alijäämätilille.  

1.7.2 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 1.168.002,35 euroa. Vuoden 2018 tilinpäätös kasvattaa tilikauden 
ylijäämän verran taseeseen kertynyttä ylijäämää.  
 
Kuntalain 118 §:n mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen 
kertynyttä alijäämää 110 §:ssä säädetyssä määräajassa.  
 
Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakon-
sernin 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 koro-
tusta negatiivinen; 

2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien pai-
notettu keskimääräinen tuloveroprosentti; 

3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräi-
sen lainamäärän vähintään 50 prosentilla; 

4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia. 
 

Hallituksen esityksessä HE 280/2018 vp on esitetty raja-arvojen muuttamista seuraavasti: 
1) kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia; 
2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien pai-

notettu keskimääräien tuloveroprosentti; 
3) asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää 

kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähin-
tään 50 prosentilla: 

4) konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8. 
HE:n esityksessä todetaan, että kuntalain 118 §:n 3 ja 4 momentissa säädettyjä raja-arvoja sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Vuosina 
2019 – 2021 erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn sovelletaan 
mitä tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalain 118 §:ssä säädetään. 
Ko hallituksen esitys on annettu 5.12.2018, joten se ei vielä ole voimassa. 
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2 Talousarvion toteutuminen 
 

2.1 Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 
 

KOY Lappajärven Vuokratalot Oy 

Tavoite TA 2018 Toteutuma 

Tilojen käyttöaste 90 % ei toteutunut 

Talouden tervehdyttämissuunni-
telma 

Suunnitelma tehty alkuvuodesta 
2018 ja suunnitelman toteuttami-
nen 

toteutettu ja toteutus jatkuu 
edelleen 

Kiinteistöjen käyttösuunnitelma Suunnitelma tehty alkuvuodesta 
2018 

toteutetaan 

Korjausinvestointien suunnitelma 
ja toteutusaikataulu 

Tehty toteutetaan 

Tilikauden tulos  0 toteutui 

 

Lappajärven Virastotalo Oy 

Tavoite TA 2018 Toteutuma 

Tilojen käyttöaste 85 %  

Taloussuunnitelma tehty  

Tilikauden tulos  0 ei toteutunut 

 

Lappajärven Lämpö Oy 

Tavoite TA 2018 Toteutuma 

Taloudellinen kannattavuus Lainan lyhentäminen vuosittain toteutui 

Tilikauden tulos  0 toteutui 

 

Lappajärven Loma-Golf Oy 

Tavoite TA 2018 Toteutuma 

Talous- ja toimintasuunnitelma tehty  

Tilikauden tulos  0 ei toteutunut 

 

 

  



50 
 

2.2 Käyttötalouden toteutuminen 
 

2.2.1 YLEISHALLINTO 
 
Toiminnan kuvaus 
Yleishallinto huolehtii kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja muille yleishallintoon sijoitetuille toimieli-
mille 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 pe-
riaatteiden mukaisesti kuntastrategian viitoittamaan suuntaan ja vastaa kunnan toimintojen ja talouden oh-
jauksesta. Yleishallinto tuottaa tukipalveluja kunnan muille hallintokunnille. 
 

2.2.1.1 Luottamushenkilöhallinto 
 
Toiminnan kuvaus 
Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön 29.5.2017 § 25. Uuden hallintosäännön mukaan kunnan-
valtuuston puheenjohtajisto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Myös kunnanhallitus valitaan kahden 
vuoden ajaksi.  
 
Luottamushenkilöhallinnon tulosalueeseen kuuluvat vaalit, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, kunnanval-
tuusto ja muut toimikunnat. 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 jär-
jestämisestä kunnassa. 
 
Vuonna 2018 järjestettiin presidentinvaalit. Vaalipäivä oli 28.1.2018. Valmisteilla oli maakuntahallinto ja ta-
voitteena oli pitää ensimmäiset maakuntavaalit, mutta maakunta- ja sote-uudistus eivät edenneet suunni-
tellusti, joten vaaleja ei järjestetty.  
 
Kunnanvaltuusto määritti kunnan kehittämistavoitteet ja antoi hyväksymällään talousarviolla taloudelliset 
voimavarat palveluiden ja toimintojen järjestämiselle. Kunnanvaltuusto piti seitsemän kokousta ja käsitteli 
89 asiaa. Lisäksi pidettiin iltakouluja ja seminaareja. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.12.2018 uuden Kuntastrategian 2025. Strategiaa oli valmisteltu valtuuston ilta-
kouluissa ja strategiaseminaarissa. Laaja hyvinvointikertomus 2018 – 2022 hyväksyttiin valtuustossa 
18.6.2018. Konserniohje hyväksyttiin 18.6.2018.  
 
Kunta osti uuden yhteiskoulun rakentamista varten tontin Pietilöiltä. Maisioilta ostettiin Kyrönsaari. 
 
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täy-
täntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puheval-
taa. Kunnanhallituksen muut tehtävät on määritelty hallintosäännössä. 
Kunnanhallitus piti 25 kokousta ja käsitteli 246 asiaa. 
 
Kunnanhallitus nimesi uuden yhteiskoulun rakennustoimikunnan, joka kokoontui 2 kertaa.  
Yhteistoimintaelin kokoontui 3 kertaa ja henkilöstöjaosto 3 kertaa. 
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Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma 

Päätöksenteko; asioiden 
käsittely on viivytykse-
töntä ja tasapuolista 

Käsittelyaika Käsittelyaika on alle 3 kk vireilletu-
losta 

Toteutui 

Tiedottaminen Tilaisuuksien 
määrä 

Järjestetään kyläiltoja, seminaa-
reja ja valtuuston iltakouluja 

Toteutui 

 
Talous 

Luottamushenkilöhal-
linto 

Budjetti 
2018 
 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 16.500  16.500 6.255,25 10.244,75 

Toimintamenot -247.170 -4.000 -251.170 -252.699,76 1.529,76 

Toimintakate -230.670 -4.000 -234.670 -246.444,51 11.774,51 

Suunnitelman mukai-
set poistot 

-8.500  -8.500 -4.863,82 -3.636,18 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-239.170 -4.000 -243.170 -251.308,33 8.138,33 

 

2.2.1.2 Yleiset toimistopalvelut 
 
Toiminnan kuvaus 
Yleisten toimistopalvelujen tulosalueeseen sisältyvät toimistopalvelut, sisäiset palvelut ja henkilöstöpalvelut. 
Toiminnalliset tavoitteet 
Kunnan valmisteilla olevista asioista ja päätöksistä tiedotettiin. Päätökset pantiin täytäntöön niiden saatua 
lainvoiman. Otettiin käyttöön Dynastyn versio 6.4 ja hankittiin Kuntarekry-ohjelma sekä tietosuojaohjelma. 
Henkilökunta teki tietosuojaselosteet ja –rekisterit. 
Tietosuojavastaavan palvelut ostetaan Järvinet Oy:ltä. 
Aloitettiin viestit-palvelun käyttöönottoa. 
 

Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma 

Tiedottaminen Aika Kh:n ja kv:n esityslistat lehdis-
tölle ja nettiin ennen ko-
kousta, päätöksistä tiedotta-
minen kokouksen jälkeen 

Toteutui 

Henkilöstön työhyvin-
vointi 

Henkilöstön vaih-
tuvuus ja sairaus-
poissaolot 

Sairauspoissaolojen vähenty-
minen ja motivoitunut henki-
löstö. 

Henkilöstö motivoitu-
nutta ja vaihtuvuus vä-
häistä 

Ammattitaitoinen, hy-
vinvoiva ja yhteistyöky-
kyinen henkilökunta 

Kehityskeskustelut 
ja asiakaspalaute 

Kehityskeskustelu käydään 
tarvittaessa ja osaamista yllä-
pidetään 

Henkilöstöllä oli mah-
dollisuus osallistua 
koulutuksiin 

 
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 76.000  76.000 29.440,90 46.559,10 

Toimintamenot -365.920  365.920 -361.185,75 -4.734,25 

Toimintakate -289.920  -289.920 -331.744,85 41.824,85 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-289.920  -289.920 -331.744,85 41.824,85 
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2.2.1.3 Muu yleishallinto 
 
 
Toiminnan kuvaus 
Muu yleishallinto pitää sisällään mm. Etelä-Pohjanmaan liitto ry:n, Suomen kuntaliitto ry:n ja Kuntatyönan-
tajan yhteistoimintaosuudet sekä yhteisöjen jäsenmaksut, teosto- ja gramex-maksut sekä verotuskustannus-
ten maksuosuuden. 
 
Toiminnalliset tavoitteet 

Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma 

Yhteistyön lisääminen Tapaamiset Tavataan eri toimijoita. Tavattiin mm kansan-
edustajia 

Kuntalaisten vaikutus-
mahdollisuuksien vah-
vistaminen 

Kyläkierrokset 1 kyläkierros vuodessa. Ei toteutunut 

 
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 21.200  21.200 44.009,41 -22.809,41 

Toimintamenot -186.620  -186.620 -184.331,73 -2.288,27 

Toimintakate -165.420  -165.420 -140.322,32 -25.097,68 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-165.420  -165.420 -140.322,32 -25.097,68 

 

2.2.1.4 Työllistäminen 
 
Toiminnan kuvaus 
Nuorten kesätyöllistämisen tukeminen. 
Työllisyysprojekti yhteistyössä Evijärven kunnan kanssa  toteutui vuonna 2018. Projekti jatkuu vuonna 2019. 
Hankkeeseen palkattiin määräajaksi kokoaikainen hankevetäjä. Kustannukset jaetaan Evijärven ja Lappajär-
ven kuntien kesken asukasluvun suhteessa. Hankkeeseen saadaan TE-keskukselta tukea. 
 
Toiminnalliset tavoitteet 

Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma 

Nuorten työllistäminen Määrä Nuorten työllistämisen 
tukeminen määrärahan 
puitteissa. 

Toteutui 

Työttömien aktivoimi-
nen 

Määrä Työttömille harjoittelu-
paikan löytyminen tai 
kurssin järjestyminen. 

Toteutui 

 
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 36.000  36.000 45.319,77 -9.319,77 

Toimintamenot -58.000  -58.000 -65.682,97 7.682,97 

Toimintakate -22.000  -22.000 -20.363,20 -1.636,80 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-22.000  -22.000 -20.363,20 -1.636,80 
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YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 
 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 149.700  149.700 125.025,33 24.674,67 

Toimintamenot -857.710 -4.000 -861.710 -863.900,21 2.190,21 

Toimintakate -708.010 -4.000 -712.010 -738.874,88 26.864,88 

Suunnitelman mukai-
set poistot 

-8.500  -8.500 -4.863,82 -3.636,18 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-716.510 -4.000 -720.510 -743.738,70 23.228,70 

 

2.2.2 TERVEYSTOIMI 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen tuotti Lappajärven kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut. Kauha-
valla sijaitsee terveyskeskus ja Lappajärvellä terveysasema. 
Lappajärven kunta päätti erota Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta 1.1.2019 lukien ja liittyä Järvi-Pohjanmaan 
perusturvaan. 

2.2.2.1 Avohoito 
 
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -1.270.420  -1.270.420 -1.390.519,47 120.099,47 

 
Avohoito sisältää myös hammashuollon. 

2.2.2.2 Laitoshoito 
 
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -747.765  -747.765 -606.445,40 -141.319,60 

 

2.2.2.3 Erikoissairaanhoito 
 
Toiminnan kuvaus 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on erikoissairaanhoidon palveluja tarjoava eteläpohjalaisten kuntien 
omistama organisaatio. Seinäjoen keskussairaala tarjoaa erikoissairaanhoidon päivystyspalveluita ympäri 
vuorokauden ja lisäksi erikoislääkäreiden toteuttamia kiireettömän hoidon palveluja kaikilla keskeisillä eri-
koisaloilla. Sairaanhoitopiiri tekee yhteistyötä Tampereen yliopistollisen sairaalan, Vaasan keskussairaalan ja 
muiden sairaaloiden kanssa. 

 
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -4.310.220  -4.310.220 -4.378.233,49 68.013,49 
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2.2.2.4 Ympäristöterveydenhuolto 
 
Toiminnan kuvaus 

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vä-
hentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinym-
päristölle. Ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle kuuluvat yleinen terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto 
ja eläinsuojelu. Yleinen terveysvalvonta käsittää elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tu-
pakkavalvonnan. 
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -107.710  -107.710 -88.756,11 -18.953,89 

 

2.2.2.5 Perusterveydenhuolto 
 
Toiminnan kuvaus 
Perusterveydenhuollosta huolehtii Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, joka aloitti toimintansa vuonna 2007.  Yh-
teistoiminta-alueeseen kuuluvat Lappajärven kunnan lisäksi Kauhavan kaupunki ja Evijärven kunta. Kuntayh-
tymän tavoitteena on tarjota kaikkien jäsenkuntiensa asukkaille samantasoiset perusturvan palvelut. Lappa-
järven kunnassa on terveysasema ja perusturvatoimisto. Kaksineuvoisen palvelujen uudelleen muotoilussa 
lääkäripalvelut keskitettiin Kauhavan terveysasemalle. 
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -215.888  -215.888 -181.344,16 -34.543,84 

 
TERVEYSITOIMI YHTEENSÄ 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -6.652.003  -6.652.003 -6.645.298,63 -6.704,37 

 

2.2.3 SOSIAALITOIMI 
 
Toiminnan kuvaus 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen tuotti sekä sosiaali- että vanhuspalvelut. Vanhusten ja muistisairaiden asu-
mispalveluyksikkö Lintukoti aloitti toimintansa syksyllä 2013. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Joe-
linkoti aloitti toimintansa keväällä 2015. 
 
Sekä aikuisten että nuorten työpajatoiminnat ovat jatkuneet kuntayhtymän omana toimintana. Aikuisten 
työpajat sijaitsevat Kauhavalla ja Evijärvellä. Jokaisessa jäsenkunnassa oli nuorten työpaja. Palveluliikenne 
on jatkunut Kaksineuvoisen jäsenkuntien alueella. 

2.2.3.1 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 
 
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -159.150  -159.150 -219.357,45 60.207,45 
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2.2.3.2 Muut lasten ja perheiden palvelut 
  
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -230.210  -230.210 -219.648,82 -10.561,18 

 

2.2.3.3 Vanhusten ja vammaisten palvelut 
  
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -5.584.715  -5.584.715 -5.617.214,85 32.499,85 

 

2.2.3.4 Päihdehuolto 
 
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -31.590  -31.590 -18.415,88 -13.174,12 

 

2.2.3.5 Muu sosiaali- ja terveystoimi 
 
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -170.100  -170.100 -144.652,40 -25.447,60 

 

2.2.3.6 Sosiaalitoimen palvelut 2009 alkaen 
 
Talous 
 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -118.918  -118.918 -130.613,60 11.695,60 

 
SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -6.294.683  -6.294.683 -6.349.903,00 55.220,00 
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2.2.4 SIVISTYSTOIMI 
 
Kunta järjestää perus- ja lukiokoulutuksen; muusta toisen asteen koulutuksesta vastaa Järviseudun koulu-
tuskuntayhtymä eli Jami. Eri-ikäisten vapaa-ajan ohjattua toimintaa järjestävät Järvilakeuden kansalais-
opisto ja Härmänmaan musiikkiopisto, joille kunta maksaa kuntaosuudet opetuksesta. Sivistystoimi ylläpi-
tää kouluverkkoa, johon kuuluu yksi yhteiskoulu keskustassa, Lappajärven yhteiskoulu, ja kaksi kyläkoulua, 
2-opettajaiset Länsirannan ja Rantakankaan koulu. Nykyisellä kouluverkolla kunta tarjoaa lähiopetuksen 
sekä samalla pyritään takaamaan opetuksen hyvä laatu. Vuoden 2018 aikana kouluverkko muuttui radikaa-
listi, kun sisäilmaoireet pahenivat koulukeskuksen vanhalla puolella ja tehdyn kuntotutkimuksen myötä 
koko vanha puoli suljettiin. 
Sivistystoimeen kuuluu myös kirjaston ylläpitäminen sekä vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksien 
järjestäminen kuntalaisille, kesäasukkaille ja kunnan matkailupalvelujen käyttäjille.  Kunnan tarjoamien pal-
velujen ydintä on kirjastopalvelut. Niitä tarjotaan niin pääkirjastolla kuin kirjastoautonkin avulla. Vuoden   
2018 saavutus oli omatoimikirjaston käynnistäminen. 
Kunnan hallintosääntöuudistuksen myötä vapaa-aikalautakunta lakkasi kesäkuussa 2017 ja vapaa-aikatoi-
men asiat siirtyivät käsiteltäväksi uuteen elinvoimalautakuntaan.  Vapaa-aikasihteerin virkaan saatiin py-
syvä viranhaltija vuoden 2018 alusta. 
Talousarvion ennakoimattomia menoja olivat vuonna 2018 lähinnä oppilaiden siirtymiin liittyvistä kuluista. 
Jamilta vuokrattiin entisten 4 opetustilan lisäksi 2 opetustilaa lisää. Alkuopetukselle vuokrattiin tilat Kivikou-
lulta. Osa oppilaista siirtyi kyläkouluille, mikä aiheutti hieman menoja koulukyyteihin. Näiden menojen li-
säksi siirtymiset näkyvät ylimääräisinä kaluste-, oppikirja- ja rakennuskustannuksina.  Henkilöstömenoissa 
on suuria summia sijaisjärjestelyistä henkilökunnan sairauslomien takia. Ylimääräistä menoa tuli kuten 
viime vuonnakin varhaiskasvatuksesta.  
 
Koko sivistystoimea on rasittanut koko vuoden 2018 koulurakennusten sisäilmaongelmat; muuttoja on 
tehty nopeallakin aikataululla ja henkilökunnan sairauspoissaolot ovat olleet suuret. Koulukeskuksen koko 
vanha puoli tyhjennettiin syksyn 2018 aikana ja oppilaita siirrettiin Länsirannan ja Rantakankaan kouluille. 
Myös kirjastoa on tutkittu ja sen kohtalo on vielä auki vuoden 2019 alussa. Uusi koulu päätettiin rakentaa 
syksyn 2018 aikana ja sen valmistelu aloitettiin muun muassa Lapsivaikutusten arvioinnilla ja pedagogisen 
suunnitelman käynnistämisellä loka-marraskuussa 2018. Koulun rakennushankkeen päätti kunnanhallitus ja 
-valtuusto joulukuussa 2018.  
 

2.2.4.1 Sivistystoimen hallinto 
 
Hallinto keskittyi normaalin toiminnan ylläpitämiseen sekä erityisesti koulunkäynnin järjestämiseen poik-
keustilanteessa. Keväällä töitä teetti siirtymiset ja opetustilojen hankkiminen, syksyllä uuden koulun suun-
nitteluun liittyvät työt. Hankkeiden seuranta ja talousvastuu oli koulutoimistolla. Vuonna 2018 koulupuoli 
oli mukana kuudessa eri hankkeessa, joissa kunnan rahoitusosuus vaihteli 20 – 50 % välillä.  Hallinnossa val-
mistauduttiin myös tuleviin henkilöstö- ja työtehtävämuutoksiin. Vuoden 2018 alusta koulutoimen toimis-
tosihteerinä aloitti uusi työntekijä. 
Sivistyslautakunta käsitteli vuoden aikana mm. vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tulokset, perusopetuksen 
laatuarvioinnin sekä lukiokoulutuksen arviointiseminaarin raportin. Työntekijöille tehtiin kaksi eri sisäilma-
kyselyä. 
 
Tavoitteiden toteutuminen  

Sivistystoimi/ 
Tavoite 

Mittari Ta 2018 Tp 2018 

Toimistotyön 
siirtyminen 

Perehtyminen tehtä-
viin 

Sivistystoimen ja tie-
tyt yleishallinnon teh-
tävät 

Toimistotyön siirtyminen tapahtunut 
suurimmaksi osaksi; työtehtäviä tul-
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lut lisää. Kattava tehtävänkuvaus te-
kemättä, koska työtehtävät muuttu-
vat vielä 

Arviointi Perusopetuksen laatu-
arviointi ja lukion arvi-
ointiseminaari 

Perusopetuksen hen-
kilökunta ja luotta-
musmiehet sekä kes-
keiset yhteistyötahot 
arvioivat perusope-
tuksen laatua. 
Lukiokoulutuksen ar-
viointi samoin kuin 
aiemmin. 

Arvioinnit tehty kevään 2018 aikana. 
Perusopetuksen arvioinnissa hyvin 
mukana henkilökunta ja huoltajat. 
Luottamusmiehiä kaivattiin  mukaan 
arviointiin enemmän (siv.ltk § 36). 
 
 
Arviointiseminaari pidettiin ja ra-
portti käsiteltiin  siv.ltk § 30 

 
 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot    1.503,48 -1.503,48 

Toimintamenot -114.020  -114.020 -105.835,58 -8.184,42 

Toimintakate -114.020  -114.020 -104.332,10 -9.687,90 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-114.020  -114.020 -104.332,10 -9.687,90 

 

2.2.4.2 Esi- ja perusopetus  
 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Lappajärvellä perusopetusta annettiin kaikille luokka-asteille Lappajärven yhteiskoulussa ja alaluokkaikäi-
sille (0. – 6. –luokat) Länsirannan ja Rantakankaan kouluilla.  Kevään 2018 Länsirannalla ja Rantakankaalla 
toimi kuten useamman vuoden oli ollut opetusryhmät 0.-2. ja 3.-6. Tilanne muuttui syyslukukauden 2018 
alusta. Kunnanvaltuusto päätti 6.8.2018, että koulukeskuksen vanha puoli suljetaan kokonaan opetukselta 
ja yhteiskoulun 5.-6. luokat sijoitetaan kyläkouluihin. Länsirannalla on ollut syyslukukauden ryhmät 0.-2., 3.-
4., 5. lk ja 6. lk eli sinne siirtyi kaksi opetusryhmää. Rantakankaalla on ollut ryhmät 0.-2., 3.-4. ja 5.-6. Jo 
aiemmin oli päätetty Kivikoulun vuokraamisesta luokkien 0.-2. käyttöön ja siellä aloittikin neljä opetusryh-
mää sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Koulukeskuksen tiloihin lukion puolelle jäivät vain kaksi 3. luokkaa ja 
yksi 4. luokka. Kivikoululla tehtiin kevään ja kesän aikana väliseiniä ja akustointia sekä piha-alueelle leikki-
kenttä ja aita. 
 
Yläluokkien 7.-9. opetusta on annettu enemmän Jamin tiloissa, kun sieltä vuokrattiin niiden opetusta varten 
kaksi opetustilaa lisää. Jamilla annetaan kaikki kielten opetus äidinkieli mukaan lukien sekä historian ja yh-
teiskuntaopin opetus. Muut tunnit ovat pääsääntöisesti lukiolla. 
 
Lokakuussa koulukeskuksen vanhalta puolelta suljettiin myös liikuntasali, kotitalousluokka, teknisen työn 
tila ja ruokala. Nämä tilat vuokrattiin Jamilta ja keittiöhenkilökunta siirtyi työskentelemään sinne. Jamin 
keittiöltä toimitetaan ruoka Länsirannalle ja Kivikoululle. 
 
Esikouluopetus järjestettiin kouluilla joko omana ryhmänä (yhteiskoululla eli Kivikoulussa) tai 0. – 2.-luo-
kassa (Länsiranta ja Rantakangas).  Lisäksi annettiin perusopetuksen valmistavaa opetusta eli valo-opetusta 
lukuvuosien 2017-2018 ja 2018-2019 aikana.  
 
Perusopetuksen laatuarviointi tehtiin keväällä 2018 useamman vuoden jälkeen kokonaisuudessaan. Laatu-
kriteereitä on yhteensä yksitoista. Arviointiin osallistui henkilökunnan lisäksi huoltajat, joille tehtiin oma 
kysely. 
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Vahvuuksina yleisesti nähtiin pätevä henkilökunta ja sen mahdollisuus kouluttautua. Uusi opetussuunni-
telma on tuonut lisää yhteistyötä opettajien välille ja arviointikeskustelut sekä Wilma toimivat hyvin kodin 
ja koulun yhteistyönä. Hankkeiden kautta on saatu rahoitusta ja päästy kehittämään opetusta. Koulukuraat-
torin ja -psykologin saaminen kouluille on vahvistanut oppilaiden saamaa tukea ja opiskeluhuollon erilaiset 
tarpeet on huomioitu. Luokkien kalustusta on uusittu, samoin leikkivälineitä. Turvallisuussuunnitelma on 
ajantasalla ja turvallisuutta harjoitellaan säännöllisesti. 
Perusopetus ja sen toimintaympäristö vaativat kehittämistä erityisesti turvallisen ja terveellisen kouluympä-
ristön saamiseksi.  Koulukiinteistöt ovat huonossa kunnossa ja siirtymät sekä väistötilat ovat osin ahtaita 
eivätkä viihtyisiä. Kyläkouluille kaivattiin enemmän tuen eri portaiden toimintoja sekä terveydenhoitoa. 
Myös pidemmän aikavälin suunnittelua kaivattiin erityisesti opiskeluhuoltoon. Pedagogiseen johtaminen 
vaatisi enemmän aikaa ja osallistumista.  Oppimateriaalin hankintaan on liian vähän rahoitusta eivätkä ryh-
mäjaot aina tue eriyttämistä. Uusi ops ja erityisesti arvioinnin eri muodot tarvitsevat vielä totuttelua sekä 
konkreettista käyttöönottoa. 
Oppilaiden osallisuus tulee erityisesti oppilaskuntatoiminnan kautta, mutta koulun toiminta on edelleen 
hyvin opettajajohtoista ja oppilaat kokevat ettei heitä kuunnella riittävästi. 
 
Sivistyslautakunta valitsi laatuarvioinnin jälkeen lukuvuodeksi 2018-2019 seuraavat laatuarvioinnista nous-
seet kehittämiskohteet: 
Koko koulutoimi: Terveellinen ja turvallinen kouluympäristö.  
Yhteiskoulu: Terveyttä ja osallisuutta edistävä koulu 
Länsirannan koulu: Yhdysluokkaopetuksen kehittäminen uuden OPS:n hengessä. 
Rantakankaan koulu: Oppilaskunnan perustaminen ja toiminnan käynnistäminen. 
Perusopetuksessa rekrytoitiin vuoden 2018 aikana uusi rehtori entisen rehtorin jäätyä eläkkeelle. Erityis-
opetuksessa turvauduttiin virkavapauksien ja tehtävästä poisjääntien takia erityisjärjestelyihin; yksi luokan-
opettaja siirtyi erityisopettajan tehtäviin, koska hänellä oli tehtävään pätevyys. 
 
 
Tavoitteiden toteutuminen 

Perusopetus/ 
Tavoite 

Mittari Ta 2018 Tp 2018 

Arviointi Perusopetuksen 
laatuarviointi 

Perusopetuksen henkilö-
kunta ja luottamusmiehet 
sekä keskeiset yhteistyöta-
hot arvioivat perusopetuk-
sen laatua. 

Arviointi tehty kevään 2018 ai-
kana. Perusopetuksen arvioin-
nissa hyvin mukana henkilökunta 
ja huoltajat. Luottamusmiehiä 
kaivattiin arviointiin enemmän 
(siv.ltk § 36). 

Tutoropettaja oh-
jaa ja neuvoo pe-
rusopetuksen 
opettajia sähköi-
sen portfolion 
käyttöönotossa ja 
sähköisissä oppi-
misympäristöissä  

Kunnassa toimii 
tutoropettaja ke-
vään 2018 ja koko 
lukuvuoden 2018-
2019 

Digitutor-opettajatoimin-
nan jatkuminen 

Koulutoimessa on nimetty digitu-
tor-opettaja lukuvuodelle 2018-
2019. Tehtäviin kuuluu toiminta 
kaikilla kouluilla. Ohjaus ja neu-
vonta on toiminut kiitettävästi. 
Digi-opettaja vastaa myös kunnan 
osallistumisesta Etelä-Pohjan-
maan yhteiseen Tutorix-hankke-
seen osallistumisesta Lappajärven 
osalta. 
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 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 44.000  44.000 47.649,74 -3.649,74 

Toimintamenot -2.777.796 -7.000 -2.784.796 -2.787.643,29 2.847,29 

Toimintakate -2.733.796 -7.000 -2.740.796 -2.739.993,55 -802,45 

Poistot ja arvonalen-
tumiset 

-148.452  -148.452 -789.823,56 641.371,56 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-2.882.248 -7.000 -2.889.248 -3.529.817,11 640.569,11 

 
 
 

2.2.4.3 Peruskoulujen yhteinen ja muu toiminta  
 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Yhteiseen toimintaan kuului koulutoimessa järjestettävä erityisopetus sekä muu yhteinen toiminta. Koulu-
psykologipalvelut on saatu järjestymään lukuvuodeksi 2017-2018 Kauhavan sivistystoimelta ostopalveluna 
suunnitellun mukaan 1 pv/viikko. Psykologi on niin perusopetuksen kuin toisenkin asteen käytettävissä. 
Kauhava irtisanoi palvelun 1.8.2018 lähtien. Syyslukukausi 2018 on hoidettu koulupsykologipalvelut osto-
palvelusopimuksella. Vuoden 2019 talousarviossa on suunnitelma oman palkkaamisesta yhdessä Evijärven 
kanssa. 
Kahden vakituisen erityisopettajan lisäksi lukuvuosina 2015 – 2019 on palkattu yksi erityisopettaja lisää lä-
hinnä alkuopetuksen ja Satama-toiminnan tukitoimiin (1. – 3. –luokat ja erityisen tuen oppilaat). Yläluok-
kien 7. - 9. käytössä on yksi erityisopettaja. Toinen kunnan vakituisista erityisopettajista toimii kaksi päivää 
viikossa OAJ:n alueasiamiehenä, joten tarve määräaikaiselle erityisopettajalle voi olla pitkäänkin. Erityis-
opettajat ovat käyneet myös sovitusti varhaiskasvatuksen yksiköissä arvioimassa ja antamassa tukea (mm. 
kielelliset vaikeudet). 
 
Tavoitteiden toteutuminen 

Yhteinen toi-
minta/ Tavoite 

Mittari Ta 2018 Tp 2018 

Tehostettu tukea 
enemmän yläluok-
kaopetuksessa 

Erityisopettaja- ja 
koulunkäynninoh-
jaajaresurssi luo-
killa 7.-9. 

Tarvittava määrä 
tehostettua ja eri-
tyistä tukea ylä-
luokilla 

7. luokan erityinen tuki järjestettiin Sa-
tama-luokan opettajan avulla, joten eri-
tyisopettajan resurssia siirtyi yläluokille. 
Koulunkäynninohjaajien työpanosta on li-
sätty erityisesti 7. luokalla, mutta myös 
muilla yläluokilla. Edellisenä lv työaikare-
surssi oli 30 t, syyslukukaudella 2018 kes-
kimäärin 36 t. 

 
 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 45.450  45.450 76.776,24 -31.326,24 

Toimintamenot -546.820  -546.820 -544.322,51 -2.497,49 

Toimintakate -501.370  -501.370 -467.546,27 -33.823,73 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-501.370  -501.370 -467.546,27 -33.823,73 
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2.2.4.4 Lukio 
 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Lukion tehtävänä oli tarjota laadukasta toisen asteen yleissivistävää koulutusta, joka antaa opiskelijoille hy-
vät oppimisedellytykset ja tulokset. Lukio teki yhteistyötä eri toisen asteen toimijoiden kanssa niin paikalli-
sesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin (erityisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön Lukioiden kehittämis-
verkosto eli LUKE).  
 
Uutena hankkeena alkoi syksyllä 2017 Pohjalta pintaan -hanke vuosille 2017-2019, jossa on mukana Alajär-
ven, Vimpelin, Evijärven, Kauhavan ja Härmän lukiot meidän lisäksemme. Ensimmäinen konkreettinen opis-
kelijoita koskeva toteutus oli toukokuussa 2018 järjestetty teemaviikko. Ilmiöpohjainen oppiminen ja tee-
maviikon toteutus- ja oppimistavat saivat erittäin hyvää palautetta lukiolaisilta.  Vuonna 2018 saatu kan-
sainvälinen  NordPlus-hankke From The Bottom To Surface alkoi syksyllä 2018. Mukana on Lappajärven li-
säksi koulut Virosta ja Liettuasta. Hankkeen ensimmäinen projektiviikko oli Liettuassa lokakuussa ja siellä oli 
lukioltamme mukana kymmenen opiskelijaa ja kaksi opettajaa.  
 
Sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat käynnistyneet lukion osalta ilman ongelmia. Opiskelijoiden omien ko-
neiden käyttö on sujunut yllättävän hyvin. Tässä on varmasti auttanut  se, että lukio on aloittanut sähköisiin 
ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisen monta vuotta sitten. Opettajat ovat myös ottaneet erittäin hyvin 
haltuunsa sähköiset oppimisympäristöt ja kokeet. 
 
Lukion vetovoimaisuuden lisäämiseksi lukioon on hyväksytty kaksi eri kokonaisuutta: Matkailu&palvelu -
kokonaisuus (yhteensä 7 kurssia, osa lukiossa jo olevia kursseja) sekä luonnontieteellinen linja (uusia eri-
koiskursseja 6). Lukion mainostaminen ja nimen muutos jäivät vielä vuoden 2019 puolelle. Samalla on kehi-
tetty opiskelijoiden etuja lukiossa (mm. ilmaiset tietokoneet ja ilmaiset oppikirjat). Yhteistyössä hotelli Kivi-
tipun kanssa on kehitetty edullista vuokra-asumisvaihtoehtoa muualta tuleville opiskelijoille. 
 
 
Tavoitteiden toteutuminen 

Lukio/ 
Tavoite 

Mittari Ta 2018 Tp 2018 

Pohjalta pintaan -
hanke käynnistyy ja 
toteutetaan ensim-
mäisen kerran yh-
teistyössä 6 lukion 
kesken 

Yhteinen projektiviikko  Vesi-teema esillä koko 
lukuvuoden ja yhteisen 
projektiviikon toteutta-
minen 

Yhteinen projektiviikko toteu-
tui 13. - 18.5.2018. Vesi-
teema oli eri oppiaineissa. 
Hankkeeseen on tehty yhtei-
siä laitehankintoja. 

Sähköiset ylioppilas-
kirjoitukset; osa jo 
opiskelijoiden omilla 
koneilla 

Sähköiset kokeet 
 
 
Kokeet tehdään erityi-
sesti syksystä 2018 
lähtien opiskelijoiden 
omilla koneilla 

Suurin osa oppiaineissa 
sähköisinä kokeina 
 
Uudet ohjeet ja toiminta 
ylioppilaskokeissa 

1. Toteutui.  
 
 
2. Opiskelijoille tehty YTL:n 
ohjeiden lisäksi oma ohjeistus 
sähköisiin ylioppilas-kirjoituk-
siin.  Myös opiskelijoiden 
omilla koneilla kokeet onnis-
tuivat hyvin.   

Lukion erikoistumi-
nen 

Yhteishaussa uusi ko-
konaisuus esillä 

Lukiossa voi suorittaa 
Matkailu&palvelu -koko-
naisuuden 

Vuoden aikana luotiin kaksi 
eri kokonaisuutta: 
Matkailu& palvelu 
Luonnontieteellinen linja 
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 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 20.200  20.200 50.845,62 -30.645,62 

Toimintamenot -665.809  -665.809 -669.000,05 3.191,05 

Toimintakate -645.609  -645.609 -618.154,43 -27.454,57 

Poistot ja arvonalen-
tumiset 

-50.845  -50.845 -52.825,68 1.980,68 

Varausten ja rah.muu-
tokset 

   26.787,13 -26.787,13 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-696.454  -696.454 -644.192,98 -52.261,02 

 
 
Oppilaiden ja opettajien määrä; mukana esikoululaiset ja esikoulunopettajat. Tässä taulukossa oppilaat si-
joitettu oman koulunsa mukaan eli yhteiskoulun siirrossa olevat oppilaat yhteiskoulun määrissä. 

Koulu 2017-2018 2018-2019 

 oppilaat opettajat oppilaat opettajat 

Länsirannan koulu 28 2 25 2 

Rantakankaan koulu 30 2 31 2 

Yhteiskoulu     

Alaluokat + esi- ja erityisopetus 142 13 155 13 

Yläluokkalaiset 82 12 85 12 

Yhteensä 
 

29 
 

29 

Valo (valmistava opetus) 6 1 4 1 

Lukio* 58 6 59 6 

Yhteensä 
 

36 
 

36 

 
Muuta henkilöstöä oli yhteensä 16 – , kuraattori, keittäjiä, koulunkäynninohjaajia ja  kanslisti. 
* Yksi lukion opettajista on Evijärven viranhaltija, jonka opetuksesta Lappajärvi ostaa noin kolmasosan. Evi-
järvi puolestaan ostaa yhden Lappajärven lukion opettajan työpanoksesta noin puolet. 
 
Oppilaiden ja opettajien määrä; mukana esikoululaiset ja esikoulunopettajat. Tässä taulukossa oppilas- ja 
opettajamäärät syyslukukauden 2018 todellisen tilanteen mukaan. 

Koulu 2017-2018 2018-2019 

 oppilaat opettajat oppilaat opettajat 

Länsirannan koulu 28 2 58 5 

Rantakankaan koulu 30 2 42 3 

Yhteiskoulu     

Alkuopetus Kivikoulu 
 

 63 4,5 

Alaluokat 3.-4. yhteiskoulu 142 13 47 4,5 

Yläluokkalaiset 82 12 85 12 

Yhteensä 
 

29 
 

29 

Valo (valmistava opetus) 6 1 4 1 

Lukio 58 6 59 6 

Yhteensä 
 

36 
 

36 
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2.2.4.5 Ammatillinen ja muu koulutus 
 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Härmänmaan musiikkiopistossa Lappajärven opetuspisteessä aloitti syksyllä 2018 yhdeksän (edellisinä 8 ja 
10) uutta oppilasta. Lappajärveläisiä lapsia ja nuoria on musiikkiopisto-opintojen parissa keväällä 2018 43 
oppilasta ja syksyllä 2019 46 oppilasta (edellisinä vuosina 35, 35) ja varhaisiän musiikkikasvatuksen parissa  
keväällä 2018 28 oppilasta ja syksyllä 2018 yhteensä 19 (edellisinä vuosina 19 ja 19). Opiskelijoiden määrä 
on noussut edellisistä vuosista jonkin verran. 
Yleisten aineiden eli musiikin perusteiden tasosuorituksia tehtiin 14 kappaletta (edellisinä vuosina 17 ja 15) 
ja solististen aineiden tasosuorituksia 2 kappaletta (edellisinä vuosina 7 ja 7). Musiikkiopiston opiskelijat 
ovat esiintyneet vuoden aikana useissa eri konserteissa sekä osallistuneet yhteisiin tapahtumiin musiik-
kiopiston muiden opetuspisteiden opiskelijoiden kanssa. Huhtikuussa kaikille alakouluille tarjottiin musiik-
kiopiston koulukonsertit.  
 
Musiikkiopistolta on tarkastettu joka vuosi budjettiin varattava määräraha. Useana vuonna opistolta on tul-
lut tasauslasku, joka saa talousarvion. 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.  Kursseja toteutui 
Lappajärvellä 102 ja opetustunteja 2197.  Osallistujia oli kaikkineen 1276 ja opiskelijoita (yhteen kertaan 
laskettuna) 693. Eniten opetustunteja oli liikunnassa ja tanssissa, seuraavaksi eniten kielenopetuksessa. Kie-
lenopetuksen määrää lisäsi Umako eli uusi maahanmuuttajien koulutusmalli, johon liittyviä opetustunteja 
oli 160 tuntia ja opiskelijoita 69. Kolmanneksi eniten opetusta annettiin musiikissa ja neljänneksi eniten kä-
dentaidoissa.   
 
Opiston ryhmät ovat esiintyneet useissa eri tilaisuuksissa vuoden mittaan. Uutena yhteistyömuotona oli 
elokuva Anteron aarteen jäljillä, joka kuvattiin pääsääntöisesti Lappajärvellä. 
 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -78.160  -78.160 -79.585,31 1.425,31 

Toimintakate -78.160  -78.160 -79.585,31 1.425,31 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-78.160  -78.160 -79.585,31 1.425,31 

 
 

2.2.4.6  Kirjasto 
 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Kirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille tasapuolisesti tietoa, virkistystä, elämyksiä, ammatti-
taitoisen henkilökunnan palvelut sekä tilat opiskeluun ja tapahtumien järjestämiseen. 
 
Toimipaikkoina ovat kirjasto ja kirjastoauto. Kirjasto on auki viitenä arkipäivänä viikossa ja kirjastoauto kier-
tää kolmena päivänä viikossa. Omatoimikirjasto on käytettävissä ma-pe klo 9-21 ja la-su 9-18. 
 
Toiminnalliset tavoitteet: 
Kirjaston tavoitteena on olla kulttuuri- ja tietokeskus. Se tarjoaa monipuolisen, ajantasaisen ja kysyntää vas-
taavan aineistokokoelman lisäksi pääsyn monipuolisiin tietoyhteiskunnassa tarvittaviin tietopalveluihin tar-
joamalla tietokoneita ja Internet-yhteydet verkossa asiointia varten. 
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Kirjaston yhteistyö eri tahojen kanssa on ollut toimivaa, erityisesti teemallisten satutuokioiden suunnittelu 
ja toteutus yhteistyössä Lappajärven 4Hn ja seurakunnan kanssa. Kirjaston näyttelyt ovat kiinnostaneet asi-
akkaita kuten myös kirjailijavieraat ja runoillat. Eri luokka-asteille on pidetty joko kirjastonkäytön tai tiedon-
haun opastuksia. Lukupiiri KirjaSiepot ovat kokoontuneet säännöllisesti keskustelemaan kirjallisuudesta. 
Kesän lukupasseja palautettiin kirjastoon elokuun lopussa mukava määrä. Kirjaston järjestämistä tapahtu-
mista yksi mielenkiintoisimmista oli Tea Karvisen esitys Kansallispuistot – maamme luonnon helmet (sa-
manniminen kirja julkaistiin v. 2017 lopulla), joka veti lukion auditorioon yli 40 henkilöä. 
 
Vuoden 2018 osalta kirjaston suurin yksittäinen ponnistus oli omatoimikirjaston toteuttaminen. Omatoimi-
kirjaston otettiin käyttöön 14.6.2018 vihkiäistilaisuudessa, jota oli seuraamassa runsas 60 kirjaston käyttä-
jää. Omatoimikirjaston käyttäjiä rekisteröitiin vuoden 2018 loppuun mennessä 300 kpl. Omatoimikirjaston 
myötä kirjaston aukioloaika on lisääntynyt 33 tunnista 77 tuntiin viikossa. Kirjaston monipuolinen käyttö on 
lisääntynyt; osa omatoimiasiakkaista ja muista asiakkaista ovat löytäneet mm. kirjaston e -lehtipalvelun. 
Omatoimikirjasto on kirjastotilastojen valossa lisännyt kirjaston käyttöä ja lainauslukuja. 
 

Kirjasto/Tavoite Mittari Tp 2017 Tp 2018 

Kaikilla kuntalai-
silla 
samanlaiset mah-
dollisuudet kirjas-
topalveluihin 

Lainaajien määrä 1184 1 161 

 Lainat/vuosi 48 885 51 525 

 Kävijät/vuosi 39 839 39 992 

Lainaukset verrat-
tuna tavoitteisiin 

Kokonaislainaus/ 
asukas 
 
 
Etelä-Pohjanmaa 
 
Koko Suomi 

Kokonaislainaus/ 
asukas/ 
Lappajärvi      15,39 
 
17,37 
 
15,57 

Kokonaislainaus/ 
asukas/ 
Lappajärvi  16,41 
 
(ei tietoa) 
 
(ei tietoa) 

 Kirjastopoliittinen suo-
situs 

18,00 *) Kirjastotilastot 
tarkistaa AVI ja vah-
vistaa ja julkaisee vi-
rallisesti 1.4.2019 
 

 
 

Tavoitteet 
 

Mittari Tavoitetaso 

Omatoimikirjaston suunnittelu ja 
valmistelu sekä toteuttaminen 

Omatoimikirjasto on toteutunut 
vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Toteutunut. Omatoimikirjasto 
otettiin käyttöön 14.6.2018.  

Uudet aukioloajat Kirjastolla on uudet aukioloajat. Siv. ltk on hyväksynyt palveluajat 
ja omatoimiajat 15.2.2018 § 3 

 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 2.000  2.000 2.207,20 -207,20 

Toimintamenot -226.003  -226.003 -216.960,91 -9.042,09 

Toimintakate -224.003  -224.003 -214.753,71 -9.249,29 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-224.003  -224.003 -214.753,71 -9.249,29 
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2.2.4.7 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 opetuk-
sessa tarvittavat materiaalit ja välineet hoitopaikkakohtaisen määrärahan puitteissa. Lappajärven kunnan 
vastuulla on  olleet kiinteistöt, siivous, ruokahuolto ja irtaimisto. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuk-
sen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pedagogisen jatkumon turvaamiseksi on  toiminut varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen työryhmä.  
 
Toiminnalliset tavoitteet: 
Päiväkoti Ullanlinna on toiminut vuoden 2018 alusta neljäosastoisena. 
Osastojen ikäryhmittelyä on uusittu vuosien 2015–2016  tavanomaista suuremman syntyvyyden vuoksi.   
Vuoden 2018 tavoitteena oli neljäosastoisen päiväkodin toiminnan vakiinnuttaminen ja oikean henkilöstö-
mitoituksen takaaminen, joka on saavutettu. Neliosastoisen päiväkodin avulla on myös tavoitteena ollut 
varhaiskasvatuspalveluiden riittävyys saavutettu. Ryhmäperhepäiväkodit Länsiranta ja  Itämuksula  ovat 
taanneet varhaiskasvatuspalvelujen saatavuuden sivukylissä. Kirkonkylän alueella on toiminut neljä perhe-
päivähoitajaa. 
  
Opetushallitus julkaisi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Se edellytti kunnalta uuden paikallisen 
varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. Lappajärven kunnassa on  1.8.2017 alkaen ollut voimassa paikalli-
nen Kauhavan kaupungin,  Evijärven kunnan ja Lappajärven  kunnan hyväksymä varhaiskasvatussuunni-
telma. Suunnitelman pohjalta jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on laadittu oma henkilökoh-
tainen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu).  
 
 
 Tavoitteiden toteutuminen 

Yhteinen toiminta/ 
Tavoite 

Mittari Ta 2018 Tp 2018 

Päiväkoti Ullanlin-
nan toiminnnan 
vakiinnuttaminen 

Neljä osastoa käytössä oikealla 
henkilöstömitoituksella 
 

Yksi yksikkö vastaa päivä-
kotikasvatuksesta kirkonky-
län alueella 
 

Toteutunut 

Varhaikasvatuspal-
veluiden riittävyy-
den takaaminen 

Varhaiskasvatuspaikka kye-
tään osoittamaan lain säätä-
mässä ajassa 

Varhaiskasvatuspalvelut ja-
kautuvat tasaisesti eri ky-
lien tarpeisiin 

Toteutunut 

Laadukkaan var-
haiskasvatuksen 
takaaminen 

Asiakastyytyväisyyskysely Lasten ja vanhempien ko-
kema tyytyväisyys palve-
luun 

Toteutetaan maalis-
huhtikuun aikana 
2019 

 
  
  

Vuosi 2017 Päiväkotihoito Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito 

Lapsia kokopäivähoi-
dossa 

44 (+2 ostopalveluna) 18 16 

Lapsia osapäivähoidossa 12 4 4 

Hoitopäiviä kokopäivä-
hoidossa 

6625 (+ 81 ostopalvelve-
luna) 

2824 2498 
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Vuosi 2018 Päiväkotihoito Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito 

Lapsia kokopäivähoi-
dosssa 

43 18 18 

Lapsia osapäivähoidossa 19 6 11 

Hoitopäiviä kokopäivä-
hoidossa 

8756 3067 2439 

           1301 367 1035 

 
 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -1.345.299  -1.345.299 -1.371.263,48 25.964,48 

Suunnitelman mukai-
set poistot 

   -1.560,96 1.560,96 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-1.345.299  -1.345.299 -1.372.824,44 27.525,44 

 
SIVITYSTOIMI YHTEENSÄ 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 111.650  111.650 178.982,28 -67.332,28 

Toimintamenot -5.753.907 -7.000 -5.760.907 -5.774.611,13 13.704,13 

Toimintakate -5.642.257 -7.000 -5.649.257 -5.595.628,85 -53.628,15 

Poistot ja arvonalen-
tumiset 

-199.297  -199.297 -844.210,20 644.913,20 

Varausten ja rahasto-
jen muutokset 

   26.787,13 -26.787,13 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-5.841.554 -7.000 -5.848.554 -6.413.051,92 564.497,92 

 
 

 2.2.5 MUUT PALVELUT 
 

2.2.5.1 Maaseutuhallinto ja hankkeet 
 
Menokohta sisältää seuraavat: maaseutuhallinto, alkutuotanto, hankkeet. 
 
Maaseutuhallinnon ja lomatoimen palvelut Lappajärven kunnalle tuottaa Kauhavan kaupunki. 
 
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 100.000 19.803 119.803 35.382,31 84.420,69 

Toimintamenot -227.130 -69.571 -296.701 -179.138,92 -117.562,08 

Toimintakate -127.130 -49.768 -176.898 -143.756,61 -33.141,39 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-127.130 -49.768 -176.898 -143.756,61 -33.141,39 
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2.2.5.2 Oikeudenhoito ja turvallisuus 
 
Oikeudenhoito ja turvallisuus sisältää: yleinen edunvalvonta, talous- ja velkaneuvonta, löytöeläinten hoito. 
Yleinen edunvalvonta 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Yleiseen edunvalvontaan määrättyjen henkilöiden taloudellisten asioiden ja omaisuuden hoito Evijärven ja 
Lappajärven kunnissa sekä Kauhavan kaupungissa.  
Toiminnalliset tavoitteet: 
Edunvalvontapalveluiden tuottaminen ostopalveluna siten, että kustannukset katetaan saatavilla palkkioilla.  
 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso Toteutuma 

Asiakkaiden henkilökohtai-
nen tapaaminen 

tapaaminen Uuden asiakkaan tapaami-
nen 2-4 viikon sisällä pää-
töksestä. 

Toteutui 

Kustannusten kattaminen toimintakate Kustannukset katetaan saa-
tavilla palkkioilla. 

Toteutui 

 
Talous- ja velkaneuvonta 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Talous- ja velkaneuvonnan tehtävänä on ylivelkaantuneen yksityishenkilön taloudellisen tilanteen korjaami-
nen eri järjestelyin sekä yksityisen elinkeinon- ja ammatinharjoittajan jatkamiskelpoisen elinkeinotoiminnan 
järjesteleminen tietyin edellytyksin yksityishenkilön velkajärjestelylain mukaisessa menettelyssä.  
 
Talous- ja velkaneuvonta siirtyi 1.1.2019 lukien Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimistolle. 
 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso Toteutuma 

Asiakkaan tapaaminen. Aika Ensimmäinen tapaaminen mahdolli-
simman pian yhteydenotosta. Jonotus-
aika ensimmäiseen tapaamiseen enin-
tään 30 päivää. 

Toteutui 

Asiakkaan tilanteen hallin-
taan saaminen. 

Omatoimisuus Asiakas kykenee jatkossa toimimaan 
omillaan uudelleen velkaantumatta ja 
ilman esim. toimeentulotukea ja että 
yritystoiminta voisi jatkua 

Toteutui 

 
 
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 189.530  189.530 219.695,99 -30.165,99 

Toimintamenot -145.150  -145.150 -149.504,71 4.354,71 

Toimintakate 44.380  44.380 70.191,28 -25.811,28 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

44.380  44.380 70.191,28 -25.811,28 

 

2.2.5.3 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. 
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Pelastustoimen palvelut tuotetaan lähellä kuntalaisia sekä vapaaehtoistoimintaa hyödyntäen ja tukien. 
Tavoitteet 
Tavoitteena on, että olemassa olevien voimavarojen käyttöä tehostamalla ja toiminnan oikealla suuntaami-
sella ja painottamisella onnettomuuksien määrää alennetaan ja seurausvaikutuksia pienennetään sekä on-
nettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia vähennetään. 
 
Talous 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -293.540  -293.540 -284.562,70 -8.977,30 

Toimintakate -293.540  -293.540 -284.562,70 -8.977,30 

Suunnitelman mukai-
set poistot 

-162  -162 -161,88 -0,12 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-293.702  -293.702 -284.724,58 -8.977,42 

 
MUUT PALELUT YHTEENSÄ 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 289.530 19.803 309.333 255.078,30 54.254,70 

Toimintamenot -665.820 -69.571 -735.391 -613.206,33 -122.184,67 

Toimintakate -376.290 -49.768 -426.058 -358.128,03 -67.929,97 

Suunnitelman mukai-
set poistot 

-162  -162 -161,88 -0,12 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-376.452 -49.768 -426.220 -358.289,91 -67.930,09 

 

2.2.6 TEKNINEN TOIMI 
 

2.2.6.1 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 riittä-
västä 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 ympä-
rillä on voimassa oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Keskustan osayleiskaava kattaa alueen Särkiniemestä 
Tarvolaan.  
 
Olennaiset tapahtumat: 
Tekninen lautakunta kokoontui 7 kertaa ja tiejaosto 2 kertaa vuonna 2018.  
 
Vuonna 2018 ei myyty yhtään tonttia. 
Halkosaaren asemakaavaehdotus laitettiin nähtäville ja lausuntokierrokselle joulukuussa 2018. 
Kyrönniemen asemakaavoituksen vireilletuloa valmisteltiin. 
Iso-Saapasnevan tuulivoimaosayleiskaavan vireilletuloa valmisteltiin. 
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Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso Toteutuma 

Toiminnasta tiedottami-
nen 

Asiakkaiden antama pa-
laute 

Kotisivujen pitäminen 
ajan tasalla (mm. taksat)  
Pöytäkirjat kotisivulle 

Toteutunut 

Työohjelman toteuttami-
nen 

Toteutumisen viive Työohjelmaan merkityt 
työt toteutetaan talous-
arviovuonna  

Pääasiassa toteutunut 

Tehokas maankäytön 
suunnittelu ja maaomai-
suuden hallinta 

Kaavoitettujen tonttien 
lukumäärä 

Kaavoitusprosessin no-
peuttaminen 

Kaavoitusprosessin kesto 
riippuu alueesta ja osalli-
sista 

Toimiva palvelujen ja tar-
vikkeiden hankinta 

Tarjouskilpailu Kokonaistaloudellisesti 
edullisimmat toiminta-
muodot ja hankinnat 

Toteutunut 

Etsitään alue, johon voi-
daan kaavoittaa sauna-
lautta-alue 

 Kaavoitettu saunalautta-
alue 

Toteutunut 

 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 31.000  31.000 9.084,63 21.915,37 

Toimintamenot -246.794  -246.794 -210.443,50 -36.350,50 

Toimintakate -215.794  -215.794 -201.358,87 -14.435,13 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-215.794  -215.794 -201.358,87 -14.435,13 

 

2.2.6.2 Yhdyskuntapalvelut  
 

Yhdyskuntapalvelujen tavoitteena on liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä ulkoilu- ja urheilu-
alueiden hyvin hoidettu ja toimiva infrastruktuuri. Lappajärven kunnalla on hoidettavia puistoja 6 ha, kaava-
teitä 15 km ja kevyen liikenteen väyliä 7 km. Kunnan hoidettavia liikunta-alueita ovat Tarvolan ja Hernesnie-
men pururadat, kaksi pesäpallokenttää sekä jääkiekkokaukalot keskustassa, Rantakankaalla ja Länsirannalla. 
 
Olennaiset tapahtumat 
Vanhalantien-Nissintien risteysalueen asvaltointi uusittiin. Fellmannintien päällystettä uusittiin 350 metrin 
matkalta. Leunankuja peruskorjattiin. Enoantintien jatke rakennettiin. Alaollilantielle rakennettiin katuvalais-
tus. Kärnäntien katuvalaisimet vaihdettiin ledvalaisimiin.  
Karvalan veneenlaskupaikalle tehtiin kulkusilta. Nykälän tenniskenttä uusittiin. Urheilupuiston yhteyteen 
tehtiin frisbee golf –rata. 
 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso Toteutuma 

Liikenneväylien, puisto-
jen ja yleisten alueiden 
toimivuuden ja teknisen 
kunnon ylläpito 

Seuranta 
Asiakkaiden antama pa-
laute 

Taataan asukkaille viih-
tyisä ympäristö ja erilai-
sia harrastusmahdolli-
suuksia 
Ylläpidon oikea-aikaisuus 

Toteutunut 

Kohtuulliset kustannuk-
set 

Talousarvio Taloudellisuus Toteutunut 
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 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 173.281  173.281 194.408,67 -21.127,67 

Toimintamenot -413.571  -413.571 -380.751,72 -32.819,28 

Toimintakate -240.290  -240.290 -186.343,05 -53.946,95 

Suunnitelman mukai-
set poistot 

-185.181  -185.181 -180.331,78 -4.849,22 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-425.471  -425.471 -366.674,83 -58.796,17 

 

2.2.6.3 Toimitila- ja vuokrauspalvelut 
 

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Tavoitteena on huolehtia tehokkaasti yleishallinnon, terveydenhuollon, sosiaalihuollon, sivistystoimen ja tek-
nisen toimen rakennusten kunnossapidosta sekä investointi- ja peruskorjaussuunnitelmiin sisältyvien kohtei-
den rakennuttamisesta ja rakentamisesta.  
Kunta omistaa rakennuksia 47.850 m², joiden tilavuus on 188.550 m³. Ne koostuvat yleishallinnon (1), sosi-
aalihuollon (1), sivistystoimen (6) ja teknisen toimen (15) rakennuksista. 
 
Olennaiset tapahtumat 
Kunta myi vuonna 2018 Attendolle terveyskeskuksen kiinteistön ja Avain Palvelukodit Oy:lle Lintukodin ja 
Joelinkodin kiinteistöt. Kiinteistöjen myynti vähensi poistoja ja käyttökuluja puolen vuoden ajalta näiden kiin-
teistöjen osalta. 
Omatoimikirjasto valmistui. Yhteiskoululle uusittiin vesikattovarusteet, vesikourut ja syöksytorvet. 
Kirkonkylän koululla puhdistettiin öljyllä pilaantunutta maaperää rakennuksen alta. Länsirannan ja Rantakan-
kaan kouluille uusittiin vesikourut ja syöksytorvet. Länsirannan koululle vaihdettiin ikkunoita. Rantakankaan 
koululla uusittiin ulkoseinää sekä poistettiin vanhat akustolevyt luokkien ja käytävän seinistä ja katoista. Tar-
kistettiin luokan lattiamaton liimakiinnitys ja aluslevyn kunto. 
Yhteiskoululla tehtiin kuntotutkimus. Tulosten perusteella oppilaat muutettiin väistötiloihin ja rakennus pää-
tettiin purkaa. Uuden koulukeskuksen suunnittelu aloitettiin. 
Entinen Kivikoulu on vuokrattu 0-2 luokkia varten. Siellä opetuksen mahdollistamiseksi jouduttiin rakenta-
maan väliseiniä luokkatiloihin ja piha-alueelle leikkivälineitä.  
Myös lukiolla tehtiin kuntotutkimus ja Länsirannan koulun kuntotutkimus käynnistettiin. 
Laadittiin kiinteistöstrategia. Konsulttina toimi WSP Proko Oy. 
 

Kiinteistöjen sähkön kulu-
tus 

2013 2014 2015 2016 2017 2018  

MWh 1386 1558 1589 1621 1722 1588 
  

Tavoitteet Mittari Tavoitetaso Toteutuma 

Rakennusten toimivuu-
den ja teknisen kunnon 
ylläpito 

Tilojen käyttäjien palaute 
Käyttöaste 

Tilojen käyttäjillä on tur-
valliset ja tarkoituksen-
mukaiset tilat käytössään  
 

Kuntotutkimusten mu-
kaan moni rakennus on 
elinkaarensa päässä. 
 

Kiinteistöjen arvon säilyt-
täminen 

Tarkastukset 
Kulutusseuranta 

Oikea-aikainen korjaus ja 
vaurioiden ennaltaeh-
käisy 

Kuntotarkastuksia on pi-
detty. Havaitut viat kor-
jattu määrärahojen puit-
teissa 
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Kiinteistöstrategia Strategia Kunnan omistamista kiin-
teistöistä on laadittu kiin-
teistöstrategia  

Toteutunut 

Kohtuulliset kustannuk-
set 

Talousarvio Taloudellisuus Toteutunut 

 
 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 1.991.233  1.991.233 4.155.967,06 -2.164.734,06 

Toimintamenot -1.697.314 -87.800 -1.785.114 -1.986.392,73 201.278,73 

Toimintakate 293.919 -87.800 206.119 2.169.574,33 -1.963.455,33 

Suunnitelman mukai-
set poistot 

-567.256  -567.256 -492.273,19 -74.982,81 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-273.337 -87.800 -361.137 1.677.301,14 -2.038.438,14 

 

2.2.6.4 Vesihuolto 
 

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Vesihuollon tehtävänä on talousveden laatuvaatimukset ja –tavoitteet täyttävän veden toimittaminen asiak-
kaille ja asiakkaiden viemäriverkostoon toimittamien jätevesien pois johtaminen ja puhdistaminen ympäris-
töviranomaisen edellyttämällä tavalla. Laitos huolehtii myös alueellaan olevan hulevesiverkoston kautta vas-
taanotettujen sade- ja hulevesien johtamisesta vesistöön. Tavoitteena on toimintavarma verkosto. 
 
Vesihuoltolaitoksella on kolme vedenottamoa ja yksi jätevedenpuhdistamo. Vesijohtoverkoston pituus on n. 
80 km ja viemäriverkoston n. 90 km. Putkitettua hulevesiverkostoa on n. 2,5 km. Jätevedenpuhdistamon 
hoito on ulkoistettu. Puhtaan veden laskutettava hinta on 1,25 €/m3 alv 0% ja jäteveden 2 €/m3 alv 0%. 
Jätevettä on laskutettu 102222 m3 ja puhdasta vettä 64153 m3.  
 
Veden laadussa ei ole kesän aikana ollut häiriöitä. Vesilaitoksilta runkojohtoon syötetty vesi on täyttänyt 
talousvedelle asetetut vaatimukset ja sitä on ollut riittävästi vaikka kesä oli kuiva. 
 
Lummukan kuilukaivon vedenpinta ei saa laskea tietyn rajan alle, jotta veden laatu ei kärsisi. Tämän vuoksi 
Lappajärven kunnanvaltuusto on päättänyt osallistua Kauhava-Lummukka yhdysvesijohdon rakentamiseen 
ja korvata Lummukan vesi Kauhavan Vedeltä ostettavalla vedellä ja taata siten asukkailleen riittävästi talous-
veden laatuvaatimukset täyttävän veden toimittaminen.  
 
Olennaiset tapahtumat 
Länsirannalle valmistui viemäriverkkoa n. 15 km. Jäteveden välisäiliön automaatio rakennettiin. Puhdistamon 
hiekanerotuskäsittely uusittiin. Halkosaaren vapaa-aikakeskuksen jv-pumppaamo uusittiin. Uusia liittymisso-
pimuksia tehtiin vesiverkostoon 9 kpl ja jätevesiverkostoon 22 kpl.  
 
Vesilaitoksella on käytössä valvonta-automaatio-ohjelma.  
 

Vesihuolto 2014 2015 2016 2017 2018  

Myyty vesi m³ 76621 66121 64681 69854 64153 

Laskutettu jätevesi m³ 106600 107068 109664 105055 102222 
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Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 
2018 

Toteutuma 

Talousvesi täyttää asete-
tut laatu- ja määrävaati-
mukset 

Laboratoriotutkimukset 
Kuluttajien antama pa-
laute 
Häiriöiden määrä 
Käyttöaste 

Ei poikkeamia veden laa-
dussa 
Veden toimitus on ollut 
keskeytyksetöntä 
 <5 kpl/vuosi  
Enintään 75% antoisuu-
desta 

Toteutunut 

Jätevedet käsitellään lu-
paehtojen mukaisesti 
Laitoksen toimintavar-
muus 
Liittymisaste 

Laboratoriotutkimukset 
Häiriöiden määrä 

Puhdistustulokset täyttä-
vät lupaehdot 
Toimintahäiriöitä <10 
kpl/vuosi 
Toiminta-alueella 100% 

Toteutunut 
 
Toteutunut 
 
Ei toteutunut 

Hulevesiverkoston toimi-
vuus 

Jätevesien määrä ei li-
säänny puhdistamolla 
tulva-aikana 

Vuotovesien määrä  Vuotovesien määrä on 
pienentynyt verkostosa-
neerauksen ansiosta 

Haja-asutusalueiden jäte-
vesien toimittaminen jä-
tevedenpuhdistamolle 

Vastaanotetun sakokai-
volietteen määrä 

 Toteutunut 

Käytön taloudellisuus Laitoksen tulot kattavat 
menot 

 Toimintatuotot kattavat 
toimintamenot, mutta ei-
vät poistoja. 

Jätevesikokonaisuuden 
selvitys 

Selvitys Jätevesikokonaisuuden 
selkeä ja läpinäkyvä jär-
jestelmä 

Toteutunut 

 
  

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 700.000  700.000 479.748,88 220.251,12 

Toimintamenot -294.588  -294.588 -338.796,63 44.208,63 

Toimintakate 405.412  405.412 140.952,25 264.459,75 

Suunnitelman mukai-
set poistot 

-185.410  -185.410 -179.182,67 -6.227,33 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

220.002  220.002 -38.230,42 258.232,42 

  

2.2.6.5 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 aloitetaan kuivatun puhdistamo-
lietteen kuljetus Pohjanmaan Biokaasu Oy:lle ja kompostoinnista luovutaan.  
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Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 
 

Toteutuma 

Suljetun kaatopaikan ve-
sien tarkkailu suunnitel-
man mukaisesti 

Näytteet Länsi-Suomen ympäristö-
keskuksen vaatimukset 
täyttyvät 
 

Toteutunut 

 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -1.800  -1.800 -973,16 -826,84 

Toimintakate -1.800  -1.800 -973,16 -826,84 

Suunnitelman mukai-
set poistot 

-2.653  -2.653 -2.653,17 0,17 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-4.453  -4.453 -3.626,33 -826,67 

 

2.2.6.6 Maa- ja metsätilat 
 

Kunta omistaa metsää 645 ha ja peltomaata 23 ha. Vuonna 2013 Lappajärvellä käynnistyi yhteismetsähanke. 
Kunta on mukana yhteismetsässä n. 300 ha:lla. 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Uusi metsäsuunnitelma valmistui vuonna 2018. Tavoitteena on hoitaa metsiä metsäsuunnitelman mukaisesti 
ja varmistaa siten suunnitelman mukainen tuotto. 
Toiminnalliset tavoitteet: 
Tehokas maa- ja metsätilojen käytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta. 
 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 
 

Toteutuma 

Tehokas maa- ja metsäti-
lojen käytön suunnittelu 
ja maaomaisuuden hal-
linta 

Metsien tuotto Metsäsuunnitelman mu-
kainen tuotto 
 

Toteutunut 

 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 66.000  66.000 95.307,65 -29.307,65 

Toimintamenot -41.789  -41.789 -24.611,63 -17.177,37 

Toimintakate 24.211  24.211 70.696,02 -46.485,02 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

24.211  24.211 70.696,02 -46.485,02 

 

2.2.6.7 Muu liikeluonteinen toiminta 
 
Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Tavoitteena on huolehtia konekeskuksen toiminnasta. Kunta omistaa traktorin ja kiinteistönhoitokoneen li-
sälaitteineen. Traktoria käytetään jätevedenpuhdistamolla, kompostointiasemalla, lumen aurauksessa ja hie-
koituksessa sekä maan ja kaluston siirto- ja kuljetustehtävissä. Kiinteistönhoitokoneella hoidetaan yleisten 
alueiden nurmikot ja kiinteistöjen piha-alueiden lumen auraus ja liukkauden torjunta. 
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Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 
2018 

Toteutuma 

Kaluston tehokas ja toi-
miva käyttö 

Kaluston käyttöaste Kaluston käyttöaste 80 % 
 

Toteutui 

Taloudellisuus Toimintakate Yleistä kustannuskehi-
tystä vastaava tulojen 
kasvu 

Ei toteutunut 

 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 54.950  54.950 43.275,61 11.674,39 

Toimintamenot -80.116  -80.116 -69.491,97 -10.624,03 

Toimintakate -25.166  -25.166 -26.216,36 -1.050,36 

Suunnitelman mukai-
set poistot 

   -5.559,96 5.559,96 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-25.166  -25.166 -31.776,32 6.610,32 

 

2.2.6.8 Muu toiminta 
 
Matonpesupaikka Timonniemessä. Matonpesupaikka on vapaasti kuntalaisten ja muidenkin käytettävissä. 
Käytöstä ei peritä maksua. Kulut muodostuvat pumppaamon kunnossapidosta ja sähköstä ja alueen hoitoku-
luista. 
 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 
 

Toteutuma 

Laadukkaat ja asiakkai-
den tarpeita vastaavat 
palvelut 

Asiakkaiden yhteyden-
otot 

Viihtyisä ja matkailua tu-
keva ympäristö 
 

Toteutui 

 
 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -2.499  -2.499 -1.582,56 -916,44 

Toimintakate -2.499  -2.499 -1.582,56 -916,44 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-2.499  -2.499 -1.582,56 -916,44 

 
 

2.2.6.9 Ympäristölautakunta 
 

Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu-viranomaisena ja hoitaa lainsää-
dännön mukaiset lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät.  Lautakunnalle kuuluvat myös kunnan leirintäalue-
viranomaisen tehtävät. Lautakunnan esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri, joka on 
myös lautakunnan pöytäkirjanpitäjä. Vuonna 2018 ympäristölautakunta kokoontui viisi kertaa ja käsitteli yh-
teensä 35 pykälää. Lautakunta teki yhden ojituskatselmuksen. 
 
Rakennustarkastajan ja ympäristösihteerin virkaan liittyviä palveluja myydään Evijärven kunnalle. Molem-
pien viranhaltijoiden työaika on Lappajärvellä 60 % ja Evijärvellä 40 %. 
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Ympäristönsuojelu 
 

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 

Ympäristölautakunnan tehtävänä on ympäristönasioissa edistää ympäristön säilymistä ekologisesti kestä-
vänä, luonnon ja rakennetun ympäristön arvoiltaan monimuotoisena, viihtyisänä ja virikkeellisenä. Tehtäviin 
kuuluu mm.  ympäristölupien ja –ilmoitusten käsittely. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja toteuma 2018 
 

Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma 

Lupien käsittelyn tehok-
kuus 

Käsittelyaika Luvat 3 kk, ilmoitukset 
1,5 kk 

Toteutunut 

Valvontaohjelman to-
teutuminen 

Valvontojen määrä Suunnitelman toteutu-
minen 

Toteutunut 

Maiseman hoito Siivoustalkoot 
Järvimaiseman avautu-
minen 

Viihtyisä ympäristö Toteutunut 
Vuoden 2018 työt to-
teutuneet 

Viemäriin liittyminen 
toiminta-alueilla 

Liittyminen 100 % Toteutunut osittain 

 
 

Olennaiset tapahtumat 
 

Eläinsuojien ympäristölupia myönnettiin kaksi. Valvottavia ympäristöluvallisia – ja rekisteröityjä kohteita oli 
yhteensä 37. 

 
Vuonna 2018 edistettiin rantojen kunnostamista. Tarvolan levähdysalueen rantaa ruopattiin ja levähdysalu-
etta maisemoitiin.  Vesikasveja niitettiin Kirkkorannassa, Tarvolan levähdysalueella, Herneslahdessa ja Ukon-
niemen vene – ja uimarannassa. Yksityisillä rannanomistajilla oli mahdollisuus niitättää omia rantoja kunnan 
kilpailuttamalla urakoitsijalla. 

 
Kirkonkylän alueen turkistarhaajien kanssa yhteistyössä tehtiin toimenpiteitä haju- ja kärpäshaittojen vähen-
tämiseksi huhtikuun ja syyskyyn välisenä aikana. 

Rakennusvalvonta 

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen 
noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osal-
taan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään, MRA 
4 §. Ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kunnan rakennusvalvontaviran-
omaisena.  

Olennaiset tapahtumat: 

Rakennusvalvonnassa otettiin maaliskuussa käyttöön sähköinen asiointipalvelu Lupapiste, johon sisältyy 
myös lupien sähköinen arkistointi. Paperiton lupaprosessi on muuttanut rakennusvalvonnan toimistokäytän-
töjä merkittävästi.  
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Elokuussa tehtiin linja-autolla ympäristökatselmus oman kunnan alueella Ylipäästä Kuoppalaan. Katselmuk-
sen tarkoituksena oli kartoittaa ja muodostaa yleiskuvaa ympäristöstä sekä tehdä havaintoja ympäristön pa-
rantamiseksi. Huomioita tehtiin mm. olemassa olevasta rakennuskannasta, purkukuntoisista rakennuksista, 
uusista kaava-alueista, uimarannoista ja ruopatuista sekä kunnostetuista ranta-alueista.  

Vuonna 2018 erilaisia rakentamisen lupia myönnettiin 89 kpl. Uusia omakotitalojen rakennuslupia myönnet-
tiin 3 kpl:  Karvalaan 1 ja Itäkylään 2 . Uusia vapaa-ajan asuntojen rakennuslupia myönnettiin 8 kpl. Raken-
nuslupa myönnettiin myös keskustaan tulevalle KPO:n uudelle myymälärakennukselle ja polttoaineenjakelu-
pisteelle. Merkittäviin rakennushankkeisiin kuuluu myös lypsylehmäpihaton muutos- ja laajennustyöt Itäky-
lässä. Lupamääriä nostaa useat Elenian rakentamat puistomuuntamot, joille myönnettiin 14 toimenpidelu-
paa. 

Toimintatuotoissa jäätiin hieman (n. 3800 €) tavoitteista ja vastaavasti toimintakuluissa säästettiin  (n. 3000 
€).  

  

Myönnetyt luvat 2015 2016 2017 2018 

Asuinrakennukset 4 4 5 3 

Lomarakennukset 6 4 2 8 

Muut 86 73 57 78 

Luvat yhteensä 96 81  64 89 

  
  

Tavoitteet Mittari Tavoitetaso Toteutuma 

 Lupakäsittelyn tehokkuus Käsittelyaika Rak.tark.päätös 2 
vkoa 

Lautakunnan päätös 
1 kk 

Toteutunut 

 

Toteutunut 

Kustannustehokkuus Nettomenot €/lupa Valtakunnan tasolla  Uusi taksa 2018 

Tyytyväisyys lupapäätöksiin Valitukset Päätöksen pitävyys 
oikeusasteissa 

 2 kpl n. 20 vuotta 
vanhoista asioista 

  

Ammattitaitoinen ja osaava hen-
kilöstö 

Asiakaspalautteet Asiakastyytyväisyys  Ei valituksia 

 
Talous 
 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 73.020  73.020 70.928,02 2.091,98 

Toimintamenot -181.038  -181.038 -176.503,15 -4.534,85 

Toimintakate -108.018  -108.018 -105.575,13 -2.442,87 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-108.018  -108.018 -105.575,13 -2.442,87 
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Tekninen toimi yhteensä 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 3.089.484  3.089.484 5.048.720,52 -1.959.236,52 

Toimintamenot -2.959.509 -87.800 -3.047.309 -3.189.547,05 142.238,05 

Toimintakate 129.975 -87.800 42.175 1.859.173,47 -1.816.998,47 

Poistot -940.500  -940.500 -860.000,77 -80.499,23 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-810.525 -87.800 -898.325 999.172,70 -1.897.497,70 

 

 

2.2.7 ELINVOIMAPALVELUT 
 

2.2.7.1 Elinvoimalautakunta 
 
Elinkeinotoiminnan tavoitteiden toteutuminen 2018 
Elinvoimapoliittisen ohjelman toimenpiteet vuodelle 2018 olivat elinkeinotoiminnan perustana. Visio vuo-
teen 2021 on Hyvän elämän ja elämysten paikka Euroopan suurimman kraatterijärven rannalla. Kolme stra-
tegista päätavoitetta ovat 1. Koko elämän kokoinen asuinkunta 2. Yrittäjyyteen ja työhön kannustava kunta 
3. Vetovoimainen matkailukunta.  Näiden strategioiden ja vision toteutumiseksi on määritelty alatavoitteita 
ja toimenpiteitä, jotka tarkistetaan ja määritellään vuosittain elinvoimalautakunnan toimesta. 
Vuonna 2018 yritystoiminta piristyi toisena vuotena peräkkäin. KPO aloitti uusien liiketilojen rakentamisen 
syyskuussa. Uudet KPO:n toimitilat avataan juhannuksena 2019. Valtuusto päätti ostaa nykyiset toimitilat 
edellyttäen ennen lopullista kauppaa rakennuksen kuntotarkastusta. Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen alkaa 
tilan markkinointi ja tarvittava muutossuunnittelu.   
Elinkeinoasiamies auttoi liiketoimintasuunnitelmien teossa yrityksen perustamisvaiheessa, omistajanvaih-
dosten yhteydessä ja rahoitusta haettaessa sekä antoi yritystoimintaa liittyvää neuvontaa ja sparrausta. Yrit-
täjyyttä kannustettiin yrittäjien startti-infotilaisuuksissa ja yrittäjyysluennoilla kouluissa. Työllisyys parantui 
merkittävästi. Pitkäaikaistyöttömyyden pienentämiseen ja sen uhan alla olevien vähentämiseksi vaikutettiin 
Lappajärven ja Evijärven yhteisellä Majakka -hankkeella, joka jatkuu vuoden 2019 loppuun. Yrityksiä perus-
tettiin Lappajärvelle PRH:n mukaan 15 kpl ja lopetettiin 10 kpl. Tämä suhde oli edellisvuotta parempi.                                                                                                                                        
Kunnanjohtaja ja elinkeinoasiamies ovat olleet mukana alueen ja maakunnan elinkeinotoimijoiden yhteistyö-
palavereissa. Maakunnan kasvupalvelujen työnjako maakunnan ja kuntien välillä on ollut tärkeimpiä asioita. 
Matkailijoiden määrä kasvoi 2018 edellisvuoteen nähden.  Kesäteatteri ja Veannetar saivat uudet yrittäjät. 
Syntyi uusia matkailualan yrityksiä ja osa laajensi toimintaansa. Matkailun Master Plan suunnitelma syntyi  
kraatterijärven seudun alueelle. Lappajärvi on vienyt omalta osaltaan suunnitelmaa eteenpäin mm.  Maan ja 
taivaan välillä -projketin, paikallisille yrityksille suunnatun tuotteistusprojektin kautta aasialaisille matkaili-
joille ja vuoden vaiheessa jätetyn geopark -hankkeen kautta. Järviseutuseuran hallinnoimana syntyi kulttuu-
ripyöräreitistö, joka on nähtävillä netissä. Seura kartoittaa uuden projektin kautta yhdenmukaisten merkin-
töjen saamiseksi itse kohteisiin. Matkailun kansainvälistymisessä tehdään yhteistyötä E-P:n Matkailu OY:n, 
SEAMK:n, Kraatterijärven toimijoiden, alueen kuntien ja Aisaparin kanssa. Kunta on mukana matkailun  digi -
alusta hankkeessa. Kunta osallistui Pytinkimessuille, kotimaan matkamessuille ja Lappajärven markkinoille. 
Elinkeinoasiamies hoiti pääosiltaan Lappajärven Markkinoiden sihteerin tehtävät. Nykälän -Halkosaaren alu-
een kehittäminen jatkui Välijoen kanavan suunnittelulla ja rahoitushakemuksella. Alue on matkailullisesti ke-
hittämisen keskiössä. 
2017 marraskuussa alkanut tonttimarkkinointi päättyi tammikuussa 2018. Lopputuloksena myytiin 5 tonttia. 
Kesällä tehtiin Lappajärven markkinoilla ennakkomyynti mahdollisen kerrostalon rakentamiseksi kunnanta-
lon viereen.  Elinkeinopoliittisen ohjelman tekovaiheessa tehtyjen kansalaiskyselyjen tuloksena vapaa-aika-
toimi teetti frisbeegolf-kentän. Samalla uusittiin tenniskenttä ja beach volley-kenttä. Harrastaminen kuuluu 
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kaikille toiminta alkoi, elintapaneuvontaryhmä käynnistyi yhdessä kansalaisopiston kanssa, seniori-ikäisille 
yhdessä toiminta on alkumetreillä. Järviympäristöstä on huolehdittu mm. siivoustalkoilla ja kaislan niittopro-
jektilla. Lokkien vähentämiseksi alkoi kunnan ja tarhaajien yhteinen projekti.  Päätös valokuitu joka taloon 
tehtiin valtuustossa. Toteutus tapahtuu JAPOn toimesta 2019. 
Lappajärvelle kirjansa muuttaneille asukkaille lähetettiin tervetulokirje kolme kertaa. 
Lappajärvi sai useassa foorumissa positiivista palautetta aktiivisesta otteesta ja käytännön tekemisestä. 
 

Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Toteutuma 

Koko elämän kokoinen 
asuinkunta 

Yritysten ja palveluiden 
määrällinen ja laadulli-
nen mittaaminen sekä 
työttömyyslukujen seu-
raaminen 

Lappajärvi on kuntana 
positiivinen markkina-
arvo yritysten ja asunto-
jen sijainnille 

Toteutui 

Yrittäjyyteen ja työhön 
kannustava kunta 

  Järjestetty yrittäjä- 
aamiasia 

Vetovoimainen matkai-
lukunta 

Matkailijoiden määrä, 
viipymä ja palautteet, 
mittaaminen ja analy-
sointi 

Matkailijoiden määrä li-
sääntyy ja viipymät pite-
nee. Kraatteri-brändi tu-
netaan yli valtakunnan 
rajojen 

Satsattu projektien 
kautta matkailun kehit-
tämiseen ja tehty yhteis-
työtä alueellisten ja 
maakunnallisten toimi-
joiden kanssa. 

 

Elinvoimalautakunta Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintamenot -7.320 -5.000 -12.320 -9.374,28 -2.945,72 

Toimintakate -7.320 -5.000 -12.320 -9.374,28 -2.945,72 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-7.320 -5.000 -12.320 -9.374,28 -2.945,72 

 
 

Elinkeinoelämän edis-
täminen 

Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot    34,19 34,19 

Toimintamenot -142.690 -21.970 -164.660 -160.149,28 -4.510,72 

Toimintakate -142.690 -21.970 -164.660 -160.115,09 -4.544,91 

Suunnitelman mukai-
set poistot 

-26.930  -26.930 -26.832,38 -97,62 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-169.620 -21.970 -191.590 -186.947,47 -4.642,53 

 
 

2.2.7.2 Vapaa-aikatoimi 
 

Lappajärven vapaa-aikapalvelut kokoavat alleen liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuripalvelukokonaisuudet ja nii-
den johtamisen, organisoimisen sekä kehittämisen. Vapaa-aikasihteeri johtaa vapaa-aikapalveluita ja toimii 
vapaa-aikatoimen osalta valmistelijana elinvoimalautakunnassa. Vapaa-aikasihteeri päättää toimintaan liit-
tyvistä ostopalvelusopimuksista, liikuntatilojen ja kenttien käyttövuoroista sekä nuorisopalveluiden ostopal-
velusopimuksista. Kunnan hallintosääntöuudistuksen myötä vapaa-aikalautakunta lakkasi kesäkuussa 2017 
ja vapaa-aikatoimen asiat siirtyivät käsiteltäväksi uuteen elinvoimalautakuntaan.  Vapaa-aikasihteerin vir-
kaan saatiin pysyvä viranhaltija vuoden 2018 alusta. 
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Merkittävimpiä toimenpiteitä kaudella 2018: 
Liikuntapaikkarakentaminen investointien mukaisesti, 9-väyläinen frisbeegolfrata sekä tekonurmipinnoittei-
nen tenniskenttä ovat parantaneet ja laaduntaneet paikkauntamme liikuntapalveluinfraa. Liikuntapaikkojen 
ja –alueiden hoitoon 0,5 henkilötyövuoden lisääminen on parantanut tehtäväalueen kokonaisuuden suorit-
tamista. Liikuntapalvelut käynnisti harrastamien kuuluu kaikille toiminnan, jolla kyetään varmistamaan har-
rastetakuun kokonaisvaltaista toteutumista kunnassamme. Tämä kokonaisuus toimii liikkuvakoulu hankkeen 
kautta vuosina 2018-2019. Nuorisopalveluissa lisäsivät Meidän Tila -ohjaustoimintaa toteutettavaksi joka toi-
nen lauantai, ja tämä kokonaisuus tulee vakioiduksi toimenpiteeksi perusnuorisotyönpalveluita myös kau-
delta 2019 alkaen. Kulttuuripalveluiden alaisuudessa lisättiin tapahtumantuotantoa – uusina kokonaisuuk-
sina järjestimme kaksi teatterimatkaa sekä järjestimme Lappajärvi-päivä tapahtumakokonaisuuden. 
 
Vapaa-aikapalveluiden tavoitteiden toteutuminen 2018 

Liikuntapalvelut Mittarit Tavoitetaso Toteutuma 

 
Kuntalaisten fyysisen-
aktiivisuuden lisäämi-
nen kaikilla ikätasoilla 
terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämiseksi 

 
Viestimme palveluista 
enemmän kohdennetusti 
asiakassaavutettavuuden 
lisäämiseksi. 
Mittaamme palveluiden 
käyttöastetta sekä asiakas-
tyytyväisyyttä. Toimintaa 
analysoidaan asiakas- ja 
tuottajalähtöisesti – tämä 
luo pohjan palveluiden vai-
kuttavalle kehittämiselle.     
 

 
Liikkumisen merkitystä li-
sätään viestinnän keinoin. 
Liikuntapalvelumme tuot-
tavat osallistavia kampan-
joita ja kohdennettuja toi-
mintamalleja tukien fyy-
sistä-aktiivisuutta kaiken 
ikäisillä. 

 
Vapaa-aikapalvelut ovat 
viestineet toiminnas-
taan aktiivisesti. Kam-
panja-toimintaa on uu-
sittu ja näiden kehittä-
mistä jatketaan vuo-
della 2019. 

 
Moniammatillisen elin-
tapaneuvontapalvelu-
ketjun vaikuttavuuden 
ja kannattavuuden to-
dentaminen tutkimus-
näytön sekä kokemus-
näytön perusteilla 

 
Mittaamme ja analy-
soimme toimintamallin toi-
mivuutta kokemusnäytön 
ja asiakastyytyväisyyden 
perusteella. Tuomme tutki-
musnäytön mittareita mit-
taamaan toiminnan vaikut-
tavuutta ja kannatta-
vuutta. 
 

 
Elintapaneuvonta palvelu-
ketjun onnistunut pilo-
tointi johtaa toimintamal-
lin edistämiseen osaksi 
kuntamme palveluraken-
teita. 
 

 
Toimintamalli toteutet-
tiin kurssimuotoiseksi 
palveluksi yhteistyössä 
Järvilakeuden kansalais-
opiston kanssa. 

 
Terveyttä edistävän lii-
kunnan ja -palveluiden, 
olosuhteiden ja edelly-
tysten parantaminen 
sekä yhteistoiminnan 
hyödyntäminen palve-
luntuotannossa 

 
Mittaamme ja analy-
soimme toimintamallien 
toimivuutta käyttöasteen 
ja asiakastyytyväisyyden 
perusteella. Tuomme tutki-
musnäyttöä toimintamal-
lien hyödyistä. Toimintaa 
analysoidaan tuottajaläh-
töisesti sektorirajat ylittä-
vän toiminnan kautta – 
kaikkien kokema hyöty 
keskiössä. 

 
Luomme kohdennettuja 
palvelutuotantomalleja 
terveysliikunnan tueksi – 
lapsille liikkuvakouluhanke, 
senioreilla seniorivapaa-
aika prosessin aloittami-
nen. 
Liikuntapaikkojen tehokas 
ylläpito edistää omaeh-
toista liikkumista. Toimin-
tojen kehittäminen sekä 
aktiivinen yhteistoiminta 

 
Lapset ja nuoret: Mata-
lankynnyksen liikkumis-
kerhotoiminta aloitettu 
liikkuvakouluhankkeen 
kautta. 
 
Aikuiset:  
Uusia liikuntakampan-
joita on aloitettu ja van-
hoja kampanjoita on 
uudistettu. 
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 teknisentoimen kesken 
edistää kuntalaisten liikku-
misen edellytyksiä. 
  

Seniorit:  
Yhdessä hyvinvointi-
päivä toiminta on val-
misteltu ja tämä käyn-
nistyy vuodella 2019. 
 
Liikuntapaikkojen ja –
alueiden hoito: 
0,5 henkilötyövuotta li-
sätty kentänhoitoon. 
Henkilötyövuoden li-
säys on näkynyt työn 
laadun parantumisena. 
 Liikuntapaikkarakenta-
minen:  
Rakennettiin investoin-
tina 9-väyläinen frisbee-
golfrata sekä tekonur-
mipohjainen tennis-
kenttä. Beach volley 
kentän uusiminen Ny-
kälänniemeen.  
  

 
Elinvoimaiset ja aktiivi-
set järjestöt 

 
Mittaamme ja analy-
soimme toimintaa järjestö- 
ja toimijalähtöisesti. Mitta-
reiden keskiössä on järjes-
töjen aktiivisuus, vaikutus-
mahdollisuudet, asiakas-
tyytyväisyys, toiminnan 
määrä- ja laatukriteerit.  
 

 
Luomme järjestöille väylän 
osallistua ja vaikuttaa. Li-
säämme sektorirajat ylittä-
vää yhteistoimintaa elin-
voimaisen järjestötoimin-
nan ylläpitämiseksi. Tu-
emme ja avustamme jär-
jestöjä tasa-arvoisesti toi-
minta aktiivisuuden sekä 
toiminnan laatu ja määrä 
kriteereihin nojaten. 
 

 
Asiakasfoorumitoimin-
nan suunnittelu on 
käynnistynyt ja nuor-
tenpalveluissa yksi ta-
pahtuma järjestetty.  
 
Vapaa-aikatoimen avus-
tukset jaettu toiminta 
aktiivisuuden sekä toi-
minnan laatu ja määrä 
kriteereihin nojaten. 

 
 

Nuorisopalvelut Mittarit Tavoitetaso Toteutuma 

 
Nuorten kuntalaisten 
osallistumisen ja aktii-
visuuden lisääminen 

 
Viestimme palveluista 
enemmän kohdennetusti 
asiakassaavutettavuuden 
lisäämiseksi. 
Mittaamme palveluiden 
käyttöastetta sekä asiakas-
tyytyväisyyttä. Toimintaa 
analysoidaan asiakas- ja 
tuottajalähtöisesti – tämä 

 
Nuorisopalveluiden merki-
tystä lisätään viestinnän 
keinoin. Nuorisopalve-
lumme tuottavat osallista-
via kampanjoita sekä koh-
dennettuja palveluita tuke-
maan nuorten osallistu-
mista ja aktiivisuutta. 
 

 
Nuorisopalveluiden 
nuorisovaltuustotoi-
minta jatkui aktiivisena 
sekä järjesti vaalit syk-
syllä 2018. Nuorisopal-
velut osallistuivat ylä-
koulun hyvinvointipäi-
vään sekä järjesti nuo-
rille hyvinvointi kyselyn. 
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luo pohjan palveluiden vai-
kuttavalle kehittämiselle. 
 

Nuorisofoorumi järjes-
tyi yhdenkerran ja toi-
mintaa jatketaan kau-
della 2019. Lisäsimme 
tilaohjausta kaksi lauan-
taita kuukautta kohden.  

 
Yhteistoiminnan lisää-
minen sidosryhmien 
välillä sekä yhteistoi-
minnan hyödyntämi-
nen palveluntuotan-
nossa 

 
Mittaamme ja analy-
soimme toimintamallien 
toimivuutta käyttöasteen 
ja asiakastyytyväisyyden 
perusteella. Tuomme tutki-
musnäyttöä toimintamal-
lien hyödyistä. Toimintaa 
analysoidaan tuottajaläh-
töisesti sektorirajat ylittä-
vän toiminnan kautta – 
kaikkien kokema hyöty 
keskiössä. 
 

 
Luomme kohdennettuja 
palvelutuotantomalleja si-
dosryhmäyhteistoiminnalla 
nuorten palveluiden tu-
eksi. Sidosryhmä yhteistoi-
minnan keskiössä ovat 
koulu, seurakunta, yksityi-
nen sektori sekä kunnan 
eri hallintoalat. 
 

 
Käynnistimme kohden-
netun poikatoiminnan 
suunnittelun yhdessä 
yhteistoimintahon 
kanssa ja toiminta alkaa 
vuodelta 2019. Mata-
lankynnyksen liikkumis-
kerhotoiminta aloitettu 
liikkuvakouluhankkeen 
kautta. Nuorisopalvelut 
organisoivat lasten ja 
nuorten viikot yhdessä 
sidosryhmäkumppanei-
den kanssa.  

 
Elinvoimaiset ja aktiivi-
set järjestöt 

 
Mittaamme ja analy-
soimme toimintaa järjestö- 
ja toimijalähtöisesti. Mitta-
reiden keskiössä on järjes-
töjen aktiivisuus, vaikutus-
mahdollisuudet, asiakas-
tyytyväisyys, toiminnan 
määrä- ja laatukriteerit.  
 

 
Luomme järjestöille väylän 
osallistua ja vaikuttaa. Li-
säämme sektorirajat ylittä-
vää yhteistoimintaa elin-
voimaisen järjestötoimin-
nan ylläpitämiseksi. Tu-
emme ja avustamme jär-
jestöjä tasa-arvoisesti toi-
minta aktiivisuuden sekä 
toiminnan laatu ja määrä 
kriteereihin nojaten. 
 

 
Vapaa-aikatoimen avus-
tukset jaettu toiminta 
aktiivisuuden sekä toi-
minnan laatu ja määrä 
kriteereihin nojaten. 

 
 
 

Kulttuuripalvelut Mittarit Tavoitetaso Toteutuma 

 
Kuntalaisten osallistu-
misen ja aktiivisuuden 
lisääminen kulttuuritoi-
minnassa 

 
Viestimme palveluista 
enemmän kohdennetusti 
asiakassaavutettavuuden 
lisäämiseksi. 
Mittaamme palveluiden 
käyttöastetta sekä asiakas-
tyytyväisyyttä. Toimintaa 
analysoidaan asiakas- ja 
tuottajalähtöisesti – tämä 

 
Kulttuuripalveluiden mer-
kitystä lisätään viestinnän 
keinoin. Kulttuuripalve-
lumme tuottavat osallista-
via kampanjoita sekä ta-
pahtumia tukemaan kunta-
laistemme osallistumista ja 
aktiivisuutta kulttuuritoi-
minnassa. 
 

 
Vapaa-aikapalvelut ovat 
viestineet toiminnas-
taan aktiivisesti. Vapaa-
aikapalvelut ovat järjes-
täneet suuren määrän 
erilaisia tapahtumia, 
jossa on osallistunut iso 
määrä kuntalaisia sekä 
kauempaa tulevia osal-
listujia. 
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luo pohjan palveluiden vai-
kuttavalle kehittämiselle. 
 

  

 
Yhteistoiminnan lisää-
minen sidosryhmien 
välillä sekä yhteistoi-
minnan hyödyntämi-
nen palveluntuotan-
nossa 
 

 
Mittaamme ja analy-
soimme toimintamallien 
toimivuutta käyttöasteen 
ja asiakastyytyväisyyden 
perusteella. Tuomme tutki-
musnäyttöä toimintamal-
lien hyödyistä. Toimintaa 
analysoidaan tuottajaläh-
töisesti sektorirajat ylittä-
vän toiminnan kautta – 
kaikkien kokema hyöty 
keskiössä. 
 

 
Luomme kohdennettuja 
palvelutuotantomalleja si-
dosryhmäyhteistoiminnalla 
kulttuuri palveluiden tu-
eksi. Sidosryhmä yhteistoi-
minnan keskiössä ovat eri 
palveluyrittäjät, maakun-
nan kulttuurijärjestöt sekä 
lähialueen kunnat. 
 

 
Lapset ja nuoret: 
Useita lasten ja nuorten 
tapahtumia järjestetty 
yhteistyössä sidosryh-
mien ja palveluntuotta-
jien kesken mm. musiik-
kikonsertit, elokuvat, 
retket, teatterit. 
 
Aikuiset:  
Useita aikuisille suun-
nattuja tapahtumia jär-
jestetty yhteistyössä si-
dosryhmien ja palvelun-
tuottajien kesken mm. 
musiikkikonsertit, elo-
kuvat, teatteriretket. 
 
Seniorit:  
Useita seniori-ikäisille 
suunnattuja tapahtu-
mia järjestetty yhteis-
työssä sidosryhmien ja 
palveluntuottajien kes-
ken mm. musiikkikon-
sertit, elokuvat, teatte-
riretket. Näiden lisäksi 
veteraani juhlallisuudet 
sekä ikäihmisten palve-
luyksiköiden konsertti. 

 
Elinvoimaiset ja aktiivi-
set järjestöt ja tuotta-
jat 

 
Mittaamme ja analy-
soimme toimintaa järjestö- 
ja toimijalähtöisesti. Mitta-
reiden keskiössä on järjes-
töjen aktiivisuus, vaikutus-
mahdollisuudet, asiakas-
tyytyväisyys, toiminnan 
määrä- ja laatukriteerit.  
 

 
Luomme järjestöille ja 
tuottajille väylän osallistua 
ja vaikuttaa. Lisäämme 
sektorirajat ylittävää yh-
teistoimintaa elinvoimai-
sen kulttuuritoiminnan yl-
läpitämiseksi. Tuemme ja 
avustamme järjestöjä ja 
tuottajia tasa-arvoisesti 
toiminta aktiivisuuden 
sekä toiminnan laatu ja 
määrä kriteereihin noja-
ten. 
 

 
Vapaa-aikatoimen avus-
tukset jaettu toiminta 
aktiivisuuden sekä toi-
minnan laatu ja määrä 
kriteereihin nojaten. 
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Vapaa-aikatoimi Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 7.500  7.500 10.257,03 -2.757,03 

Toimintamenot -340.901  -340.901 -328.948,47 -11.952,53 

Toimintakate -333.401  -333.401 -318.691,44 -14.709,56 

Suunnitelman mukai-
set poistot 

   -3.121,68 3.121,68 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-333.401  -333.401 -321.813,12 -11.587,88 

 
Elinvoimapalvelut yhteensä 

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 7.500  7.500 10.291,22 -2.791,22 

Toimintamenot -490.911 -26.970 -517.881 -498.472,03 -19.408,97 

Toimintakate -483.411 -26.970 -510.381 -488.180,81 -22.200,19 

Suunnitelman mukai-
set poistot 

-26.930  -26.930 -29.954,06 3.024,06 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

-510.341 -26.970 -537.311 -518.134,87 -19.176,13 

 

 
LAPPAJÄRVEN KUNTA Budjetti 

2018 
Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 3.647.864 19.803 3.667.667 5.618.097,65 -1.950.430,65 

Toimintakulut -23.674.543 -195.341 -23.869.884 -23.934.938,38 65.054,38 

Toimintakate -20.026.679 -175.538 -20.202.217 -18.316.840,73 -1.885.376,27 

Verotulot 9.917.000  9.917.000 9.317.924,54 599.075,46 

Valtionosuudet 10.842.900  10.842.900 10.825.337,00 17.563,00 

Rahoitustuotot ja kulut -49.900  -49.900 15.061,94 -64.961,94 

Poistot ja arv.al -1.175.389  -1.175.389 -1.739.190,73 563.801,73 

Varausten ja rah.mu    26.787,13 -26.787,13 

Tilikauden yli-/ali-
jäämä 

-492.068 -175.538 -667.606 129.079,15 -796.685,15 
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3,6

27,8

26,5

24,1

2,6 13,3

2,1

Käyttötalousmenot toimialoittain, sis. ja ulk.

Yleishallinto Terveystoimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi

Muut palvelut Tekninen toimi Einvoimapalvelut

20,1
4,2

66,7

1,2

7,8

Käyttötalousmenot menolajeittain

Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Palvelujen ostot Avustukset

Muut toimintakulut
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2.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 

 
Tuloslaskelmaosan toteutuminen ulk/sis         

Tuloslaskelma Budjetti 2018 
Bu-muu-
tos 

Budjetti+ muu-
tos Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 3647864 19803 3667667 5618097,65 -1950430,65 

  Myyntituotot 1135560   1135560 1073920,20 61639,80 

  Maksutuotot 50000   50000 29723,17 20276,83 

  Tuet ja avustukset 213260 19803 233063 208065,31 24997,69 

  Muut toimintatuotot 2249044 0 2249044 4306388,97 -2057344,97 

Toimintakulut -23674543 -195341 -23869884 -23934938,38 65054,38 

  Henkilöstökulut -4923799   -4923799 -4814137,92 -109661,08 

  Palvelujen ostot -15866990 -122046 -15989036 -15961871,61 -27164,39 

  Aineet, tarvikkeet, tavarat -1153310 -7000 -1160310 -1001869,36 -158440,64 

  Avustukset -314100 -4000 -318100 -288238,50 -29861,50 

  Muut toimintakulut -1416344 -62295 -1478639 -1868820,99 390181,99 

Toimintakate -20026679 -175538 -20202217 -18316840,73 -1885376,27 

Verotulot 9917000   9917000 9317924,54 599075,46 

Valtionosuudet 10842900   10842900 10825337,00 17563,00 

Rahoitustuotot ja -kulut -49900   -49900 15061,94 -64961,94 

  Korkotuotot 13300   13300 952,10 12347,90 

  Muut rahoitustuotot 6000   6000 54161,61 -48161,61 

  Korkokulut -67900   -67900 -39713,29 -28186,71 

  Muut rahoituskulut -1300   -1300 -338,48 -961,52 

Vuosikate 683321 -175538 507783 1841482,75 -1333699,75 

Poistot ja arvonalentumiset -1175389 0 -1175389 -1739190,73 563801,73 

  Suunnitelman muk.poistot -1175389 0 -1175389 -1061927,53 -113461,47 

  Kertaluonteiset poistot     0 -677263,20 677263,20 

Satunnaiset tuotot ja kulut     0     

 Satunnaiset kulut     0     

Varausten ja rahastojen muutok-
set     0 26787,13 -26787,13 

  Poistoeron muutos     0 26787,13 -26787,13 

Rahastojen muutos     0     

Tilikauden yli-/alijäämä -492068 -175538 -667606 129079,15 -796685,15 
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Verotulojen erittely 

 2018 Budjetti 
Bu-
muutos 

Bu+muu-
tos Toteutuma Poikkeama 

Kunnan tulovero 8068000 0 8068000 7532399,27 535600,73 

Kiinteistövero 924000   924000 1028609,49 -104609,49 

Osuus yhteisöveron tuo-
tosta 925000   925000 756915,78 168084,22 

Yhteensä   9917000 0 9917000 9317924,54 599075,46 

 

Arviot asukasluvun kehityksestä ja verotulojen kertymästä vuosina 2018 - 2021: 

  2016 2017 2018** 2019** 2020** 2021** 

Asukasluku 3176 3140 3094 3052 3012 2975 

Muutos% -1,2 -1,1 -1,5 -1,4 -1,3 -1,3 

 

ANSIOTULOT 2016 2017 2018** 2019** 2020** 2021** 

Ansiotulot yht 60356 59914 60779 61405 62319 63091 

Muutos% -0,5 -0,7 1,4          1,0    1,5 1,2 

Ansiotulot - vähennyk-
set 42519 41398 42052 42608 43798 44857 

Maksuun pantava vero 8155 7721 7859 8177 8448 8689 

Tuloveroprosentti 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 

 

Yhteisövero 2016 2017 2018** 2019** 2020** 2021** 

Kunnan jako-osuus 0,0006569 0,0004921 0,0003962 0,0003962 0,0003962 0,0003962 

Kunnan osuus yht.ve-
rosta 1121 840 753 792 824 864 

Muutos % -2,3 -25,1 -10,3 5,3 4 4,8 

 

Kiinteistövero 2016 2017 2018** 2019** 2020** 2021** 

Verotusarvot yht. 124351 124076 135093 135093 135093 135093 

Muutos % -0,4 -0,2 8,9 0 0 0 
Maksettava kiinteistö-
vero 931 928 1041 1041 1041 1041 

 

Yhteenveto 2016 2017 2018** 2019** 2020** 2021** 

Verotulot yht. 10355 9906 9343 10128 10308 10583 

 

Veroäyrin hinta / tuloveroprosentti 2008 – 2019 

vuosi 2008 2009-
2011 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% 19,75 20,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,50 
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Kunnan kiinteistöveroprosentit vuosilta 2007 - 2019 

 2007-
2011 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Yleinen 0,60 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 

Vakituiset asun-
not 

0,40 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 

Muut asuinra-
kennukset 

1,00 % 1,10 % 1,10 % 1,10 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 

Yhdistys- ja seu-
rantalo 

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

Rakentamaton 
rak.paikka 

-- -- -- -- - - - - - - - - - - 

 
Valtionosuuksien erittely 
 

  Budjetti Bu-muutos Bu+muutos Toteutuma Poikkeama 

Peruspalvelujen vo 8438390 0 8438390 8438393 -3 

Verotuloihin perustuva valti-
onouuden tasaus 2504210   2504210 2504208 2 

Opetus- ja kulttuuritoim.muut 
valtionosuudet -99700   -99700 -117264 17564 

Yhteensä   10842900 0 10842900 10825337 17563 
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2.4 Investointien toteutuminen 

 

INVESTOINNIT 2018 
Alkuperäi-
nen ta 

Ta-muu-
tos 

Ta muutok-
sen jälkeen Toteutuma Poikkeama 

            

Kunnanhallitus           

Menot -30000 -605000 -635000 -619300,50 -15699,50 

Netto         -15699,50 

            

Kunnanvirasto, menot -15000   -15000   -15000 

Netto -15000   -15000   -15000 

      0     

Laajakaistahanke     0     

Menot -200000   -200000   -200000 

Netto -200000   -200000   -200000 

      0     

Yleishallinto yhteensä     0     

Menot -245000 -605000 -850000 -619300,50 -230699,50 

Netto -245000 -605000 -850000 -619300,50 -230699,50 

      0     
Terveyskeskus, käyttöomaisuuden 
myynti     0 985048,58 -985048,58 

Netto     0 985048,58 -985048,58 

      0     

Järvipohjanmaan sote   -100000 -100000 -77457,90 -22542,10 

Netto   -100000 -100000 -77457,90 -22542,10 

      0     

      0     

Terveystoimi, yhteensä     0     

Menot   -100000 -100000 -77457,90 -22542,10 

Tulot, käyttöomaisuuden myynti     0 985048,58 -985048,58 

Investoinnit netto 0 -100000 -100000 907590,68 -1007590,68 

            

Vanhusten palvelukoti           

Tulot, käyttöomaisuuden myynti 0 0 0 3161629,49 -3161629,49 

Investoinnit netto 0 0 0 3161629,49 -3161629,49 

            

Kehtiysvammaisten palvelukoti           

Tulot, käyttöomaisuuden myynti 0 0 0 1244149,24 -1244149,24 

Investoinnit netto 0 0 0 1244149,24 -1244149,24 

            

Sosiaalitoimi yhteensä           

Tulot, käyttöomaisuuden myynti 0 0 0 4405778,73 -4405778,73 

Investoinnit netto 0 0 0 4405778,73 -4405778,73 

      0     
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Opetus- ja kulttuuritoimi     0     

Länsirannan koulu, menot -12000   -12000 -10796 -1204 

Netto -12000   -12000 -10796 -1204 

      0     

Rantakankaan koulu, menot -5000   -5000   -5000 

Netto -5000 0 -5000 0 -5000 

      0     

Yhteiskoulu -65000   -65000 -23791,13 -41208,87 

Netto -65000   -65000 -23791,13 -41208,87 

      0     

Kirjasto, menot -83000   -83000 -87794,61 4794,61 

Tulot 20000   20000   20000,00 

Investoinnit netto -63000   -63000 -87794,61 24794,61 

            

Uusi koulukeskus           

Menot     0 -3513,90 3513,90 

Investoinnit netto     0 -3513,90 3513,90 

      0     

Opetus- ja kulttuuritoimi yht. me-
not     0     

Investointimenot -165000   -165000 -125895,64 -39104,36 

Tulot 20000   20000 0,00 20000,00 

Netto -145000   -145000 -125895,64 -19104,36 

      0     

Tekninen toimi     0     

Liikenneväylät, menot -133000   -133000 -111032,24 -21967,76 

Netto -133000   -133000 -111032,24 -21967,76 

            

Urheilu- ja ulkoilualueet -104000   -104000 -70062,66 -33937,34 

Rahoitusosuudet, tulot 15000   15000   15000,00 

Netto -89000   -89000 -70062,66 -18937,34 

      0     

Matkailun kehittäm., menot -58000 14270 -43730 -42559,93 -1170,07 

Netto -58000 14270 -43730 -42559,93 -1170,07 

      0     

Kalettomanlahden kanava, menot -340000   -340000 -22645,00 -317355,00 

Rahoitusosuudet, tulot 200000   200000 11322,50 188677,50 

Muut inevestointitulot 20000   20000   20000,00 

Netto -120000   -120000 -11322,50 -108677,50 

      0     

Asunto-osakkeet -200000   -200000   -200000 

Netto -200000   -200000   -200000 

      0     

Vesilaitos, menot -150000   -150000 -3202 -146798 

Netto -150000   -150000 -3202 -146798 

      0     

Viemäriverkostot, menot -140000   -140000 -68518,04 -71481,96 
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Netto -140000   -140000 -68518,04 -71481,96 

      0     

Jätevedenpuhdistamo -40000   -40000 -26046 -13954 

Netto -40000   -40000 -26046 -13954 

      0     

Länsirannan viemäröinti, menot -400000 -511000 -911000 -823510,33 -87489,67 

Rahoitusosuudet, tulot 100000 155000 255000 190339,09 64660,91 

Netto -300000 -356000 -656000 -633171,24 -22828,76 

            

Välijoen viemäriverkosto, menot -47000   -47000 0 -47000 

Netto -47000 0 -47000 0 -47000 

      0     

Välijoen vesiverkosto, menot -47000   -47000 0 -47000 

Netto -47000   -47000 0 -47000 

            

Kärnän viemäröinti, menot 0   0 -12045,20 12045,20 

Netto     0 -12045,20 12045,20 

      0     

Maa- ja metsätilat, menot -40000   -40000 -163500 123500 

Käyttöomaisuuden myynti 100000   100000 79715,04 20284,96 

Netto 60000   60000 -83784,96 143784,96 

      0     

Keskusvarasto -15000   -15000 -6038,52 -8961,48 

Netto -15000   -15000 -6038,52 -8961,48 

      0     

Tekn. toimi yht.menot -1714000 -496730 -2210730 -1349159,92 -861570,08 

Käyttöomaisuuden myynti 100000   100000 79715,04 20284,96 

Rah.osuudet investointeihin 315000 155000 470000 201661,59 268338,41 

Muut investointitulot 20000   20000   20000 

Investointitulot 435000 155000 590000 281376,63 308623,37 

Netto -1279000 -341730 -1620730 -1067783,29 -552946,71 

      0     

INVESTOINNIT     0     

Investointimenot -2124000 -1201730 -3325730 -2171813,96 -1153916,04 

Käyttöomaisuuden myynti 100000 0 100000 5470542,35 -5370542,35 

Rahoitusosuudet inv. 335000 155000 490000 201661,59 288338,41 

Muut investointitulot 20000 0 20000 0 20000 

Investoinnit netto -1669000 -1046730 -2715730 3500389,98 -6216119,98 
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2.5 Rahoitusosan toteutuminen 

 

Toiminnan ja investointien ra-
havirta 

Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
2018 

Budjetti 
+ muutos Toteutuma Poikkeama 

Toiminnan rahavirta 683321 -175538 507783 -52785,82 560568,82 

  Vuosikate 683321 -175538 507783 1841482,75 -1333699,75 

  Satunnaiset erät           

  Tulorahoituksen korjauserät       -1894268,57 1894268,57 

Investointien rahavirta           

  Investointimenot -2124000 -1201730 -3325730 -2171813,96 -1153916,04 

  Rahoitusosuudet investointeihin 335000 155000 490000 201661,59 288338,41 

  Pysyvien hyöd.luov.voitot           

  Investointien vars. myyntitulot 120000   120000 5470542,35 -5350542,35 

Investointien myyntivoitot/tap       1894268,57 -1894268,57 

 Pys.vast.luov.voitot 120000 0 120000 7364810,92 -7244810,92 

Investointien rahavirta -1669000 -1046730 -2715730 5394658,55 -8110388,55 

Toiminnan ja investointien            

rahavirta -985679 -1222268 -2207947 5341872,73 -7549819,73 

Rahoituksen rahavirta           

Antolainauksen muutokset           

  Antolainasaamisten lisäykset     0 0,00 0,00 

  Antolainasaamisten vähennys           

Lainakannan muutokset           

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1298780 622268 1921048 0,00 1921048,00 

  Pitkäaikaisten lainojen vähen-
nys -313101   -313101 -4786343,00 4473242,00 

  Lyhytaikaisten lainojen muutos     0 850000,00 -850000,00 

Lainakannan muutokset 985679 622268 1607947 -3936343,00 5544290,00 

Oman pääoman muutokset           

Muut maksuvalmiuden muutok-
set           

 Toimeksiantojen varojen ja            

pääom. muutokset       94897,04 -94897,04 

Vaihto-omaisuuden muutos            

 Saamisten muutos   600000 600000 -4112743,32 4712743,32 

 Korott. pitkäaik. ja lyh.aik       4717364 -4717364,00 

 velkojen muutokset           

Muut maksuvalmiuden muutok-
set   600000 600000 699517,72 -99517,72 

Rahoituksen rahavirta 985679 1222268 2207947 -3236825,28 5444772,28 

Rahavarojen muutos 0 0 0 2105047,45 -2105047,45 

            

Kassavarat 31.12.       3006123,63 -3006123,63 

Kassavarat 1.1.       901076,18 -901076,18 

Rahavarojen muutos       2105047,45 -2105047,45 
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2.6 Yhteenveto talousarvion toteutumisesta 

 

MENOT ulk/sis TA 
TA-MUU-
TOS TA+MUUTOS TOTEUTUMA POIKKEAMA Tulot TA 

TA-
MUU-
TOS 

TA+MUU-
TOS TOTEUTUMA POIKKEAMA 

Käyttötalousosa                     

Yleishallinto                     

Luottamushenkilöhallinto -247170 -4000 -251170 -252699,76 1529,76 16500   16500 6255,25 10244,75 

Yleiset toimistopalvelut -365920   -365920 -361185,75 -4734,25 76000   76000 29440,90 46559,10 

Muu yleishallinto -186620 0 -186620 -184331,73 -2288,27 21200   21200 44009,41 -22809,41 

Työllistäminen -58000   -58000 -65682,97 7682,97 36000   36000 45319,77 -9319,77 

Terveystoimi     0 0,00 0     0   0 

Erikoissairaanhoito -4310220 0 -4310220 -4378233,49 68013,49     0   0 

Ymäristöterv.huolto -107710   -107710 -88756,11 -18953,89     0   0 

Perusterveydenhuolto -2234073 0 -2234073 -2178309,03 -55763,97     0   0 

Sosiaalitoimi -6294683 0 -6294683 -6349903,00 55220,00     0 0 0 

Sivistystoimi     0   0     0   0 

Sivistystoimen hallinto -114020   -114020 -105835,58 -8184,42     0 1503,48 -1503,48 

Perusopetus -2777796 -7000 -2784796 -2787643,29 2847,29 44000   44000 47649,74 -3649,74 

Peruskoulun yht.toim. -546820 0 -546820 -544322,51 -2497,49 45450   45450 76776,24 -31326,24 

Lukiokoulutus -665809   -665809 -669000,05 3191,05 20200   20200 50845,62 -30645,62 

Ammatillinen ja muu kou -78160   -78160 -79585,31 1425,31     0   0 

Kirjasto -226003   -226003 -216960,91 -9042,09 2000   2000 2207,20 -207,20 

Varhaiskasvatus -1345299 0 -1345299 -1371263,48 25964,48 0   0 0,00 0,00 

Muut palvelut     0   0     0   0 

Maaseutuhallinto ja hank-
ket -227130 -69571 -296701 -179138,92 -117562,08 100000 19803 119803 35382,31 84420,69 

Oikeudenhoito ja turvall. -145150   -145150 -149504,71 4354,71 189530   189530 219695,99 -30165,99 

Palo- ja pelastustoimi -293540   -293540 -284562,70 -8977,30     0   0 

Tekninen toimi     0   0     0   0 

Yhdyskuntasuunnittelu -246794   -246794 -210443,5 -36350,5 31000   31000 9084,63 21915,37 

Yhdyskuntapalvelut -413571   -413571 -380751,72 -32819,28 173281   173281 194408,67 -21127,67 

Toimitila- ja vuokrauspal -1697314 -87800 -1785114 -1986392,73 201278,73 1991233 0 1991233 4155967,06 -2164734,06 

Vesihuolto -294588   -294588 -338796,63 44208,63 700000   700000 479748,88 220251,12 

Jätehuolto -1800   -1800 -973,16 -826,84     0 0 0 

Maa- ja metsätilat -41789   -41789 -24611,63 -17177,37 66000   66000 95307,65 -29307,65 

Muu liikeluonteinen toim -80116   -80116 -69491,97 -10624,03 54950   54950 43275,61 11674,39 

Muu toiminta -2499   -2499 -1582,56 -916,44     0 0,00 0 

Ympäristöpalvelut -181038   -181038 -176503,15 -4534,85 73020   73020 70928,02 2091,98 

Elinvoimalautakunta -7320 -5000 -12320 -9374,28 -2945,72           

Elinkeinoelämän edist -142690 -21970 -164660 -160149,28 -4510,72 0   0 34,19 -34,19 

Vapaa-aikatoimi -340901   -340901 -328948,47 -11952,53 7500   7500 10257,03 -2757,03 

Yhteensä -23674543 -168371 -23842914 -23934938,38 92024,38 3647864 19803 3667667 5618097,65 -1950430,65 

Tuloslaskelmaosa                     

Verotulot           9917000   9917000 9317924,54 599075,46 

Valtionosuudet     0   0 10842900   10842900 10825337 17563,00 

Korkotulot     0   0 13300   13300 952,10 12347,90 
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Muut rahoitustulot     0   0 6000   6000 54161,61 -48161,61 

Korkomenot -67900   -67900 -39713,29 -28186,71     0   0 

Muut rahoituskulut -1300   -1300 -338,48 -961,52     0   0 

Satunnaiset erät     0 0 0     0   0 

Yhtensä -23743743 -168371 -23912114 -23974990,15 62876,15 24427064 19803 24446867 25816472,90 -1369605,9 

Investointiosa                     

Kunnanhallitus -30000 -605000 -635000 -619300,50 -15699,50 0 0 0 0 619300,5 

Kunnanvirasto -15000 0 -15000 0,00 -15000     0   0 

Laajakaistahanke -200000 0 -200000 0,00 -200000,00           

Terveyskeskus 0 0 0 0,00 0 0   0 985048,58 -985048,58 

Järvipohjanmaan sote 0 -100000 -100000 -77457,90 -22542,10           

Vanhusten palvelukoti 0 0 0 0,00 0     0 3161629,49 -3161629,49 

Kehitysvammaisten pk 0 0 0 0,00 0 0   0 1244149,24 -1244149,24 

Länsirannan koulu -12000 0 -12000 -10796,00 -1204           

Rantakankaan koulu -5000   -5000 0,00 -5000     0   0 

Yhteiskoulu -65000 0 -65000 -23791,13 -41208,87 0   0 0 0 

Omatoimikirjasto -83000 0 -83000 -87794,61 4794,61 20000   20000 0 20000 

Uusi koulukeskus 0   0 -3513,90 3513,90           

Liikenneväylät -133000   -133000 -111032,24 -21967,76 0   0 0 0 

Urheilu- ja ulkoilualueet -104000   -104000 -70062,66 -33937,34 15000   15000 0 15000 

Matkailun kehittäminen -58000 14270 -43730 -42559,93 -1170,07 0   0 0 0 

Kalettomanlahden kanava -340000 0 -340000 -22645,00 -317355 220000   220000 11322,50 208677,50 

Asunto-osakkeet -200000 0 -200000 0,00 -200000     0   0 

Vesiverostot -150000   -150000 -3202,00 -146798     0   0 

Viemäriverostot -140000   -140000 -68518,04 -71481,96 0   0   0 

Jätevedenpuhdistamo -40000 0 -40000 -26046,00 -13954           

Länsirannan viemäröinti -400000 -511000 -911000 -823510,33 -87489,67 100000 155000 255000 190339,09 64660,91 

Välijoen viemäriverkosto -47000   -47000 0 -47000           

Välijoen vesiverkosto -47000 0 -47000 0 -47000 0   0 0 0 

Kärnän viemäriöinti 0   0 -12045,20 12045,20 0   0 0,00 0,00 

Maa- ja metsätilat -40000   -40000 -163500,00 123500 100000   100000 79715,04 20284,96 

Keskusvarato -15000   -15000 -6038,52 -8961,48           

Yhteensä -2124000 -1201730 -3325730 -2171813,96 -1153916,04 455000 155000 610000 5672203,94 -5062203,94 

Rahoitusosa     0   0     0   0 

Antolainauksen muutokset     0   0     0   0 

Antolainasaamisten lis 0   0   0     0   0 

Antolainasaamisten väh     0   0     0 0 0 

Lainakannan muutokset     0   0     0   0 

Pitkäaik.lainojen lis     o 0 0 1298780 622268 1921048 0 1921048 

Pitkäaik.lainojen väh -313101   -313101 -4786343 4473242     0   0 

Lyhytaikaisten lainojen m     0 0 0     0 850000 -850000 

Oman pääoman muutok.     0   0     0 94897,04 -94897,04 

Muut maksuvalm.muutok   600000 600000 -4112743,32 4712743,32     0 4717364 -4717364 

YHTEENSÄ -26180844 -770101 -26950945 -35045890,43 8094945,43 26180844 797071 26977915 37150937,88 
-

10173022,88 
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3 Tilinpäätöslaskelmat 
 

3.1 Tuloslaskelma 
 

ulkoinen Toteutuma 2018 Toteutuma 2017 

Toimintatuotot     

Myyntituotot 1005851,7 827476,99 

Maksutuotot 29573,17 29274,53 

Tuet ja avustukset 208065,31 257387,08 

Muut toimintatuotot 3085851,46 1011400,17 

Toimintatuotot 4329341,64 2125538,77 

      

Toimintakulut     

Henkilöstökulut     

 Palkat ja palkkiot -3712326,23 -3645894,68 

 Henkilöstösivukulut     

   Eläkekulut -1038529,96 -1056986,85 

   Muut henkilösivukulut -119013,32 -127872,54 

   Henkilöstökorvaukset 55731,59 41190,43 

Palvelujen ostot -15894958,11 -15176357,61 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1000564,36 -1050179,20 

Avustukset -288238,50 -285962,40 

Muut toimintamenot -648283,48 -151691,71 

Toimintakulut -22646182,37 -21453754,56 

 TOIMINTAKATE -18316840,73 -19328215,79 

Verotulot 9317924,54 9906304,23 

Valtionosuudet 10825337,00 10821777,00 

Rahoitustuotot ja -kulut     

   Korkotuotot 952,1 0 

   Muut rahoitustuotot 54161,61 14412,02 

   Korkokulut -39713,29 -89599,81 

   Muut rahoituskulut -338,48 -926,63 

VUOSIKATE 1841482,75 1323751,02 

Poistot ja arvonalentumiset     

   Suunnitelman mukaiset pois-
tot -1061927,53 -1237698,52 

   Kertaluonteiset poistot -677263,2 0 

Poistot ja arvonalentumiset -1739190,73 -1237698,52 

Satunnaiset tuotot ja kulut     

TILIKAUDEN TULOS 102292,02 86052,50 

Poistoeron muutos 26787,13 26787,13 

Rahastojen muutos 0 862,53 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 129079,15 113702,16 
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3.2 Rahoituslaskelma 
 

  Toteutuma 2018 Toteutuma 2017 

Toiminnan rahavirta     

 Vuosikate 1841482,75 1323751,02 

 Satunnaiset erät     

 Tulorahoituksen korjauserät     

   Muut oikaisut -1894268,57 -47693,60 

Toiminnan rahavirta -52785,82 1276057,42 

Investointien rahavirta     

 Investointimenot -2171813,96 -1766535,03 

 Rahoitusosuudet investointeihin 201661,59 183697,33 

Pys.vastaavien hyödykkeiden luov.voitot 7364810,92 75990,10 

Toiminnan ja investointien rahavirta 5341872,73 -230790,18 

      

Rahoituiksen rahavirta     

Antolainauksen muutokset     

 Antolainasaamisten lisäys     

 Antolainasaamisten vähennys     

Lainakannan muutokset     

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4786343,00 -313101,00 

 Lyhytaikaisten lainojen muutos 850000,00 1050000,00 

Lainakannan muutokset -3936343,00 736899,00 

Oman pääoman muutokset     

Muut maksuvalmiuden muutokset     

 Toimeksiantojen varojen ja pääom.muutok-
set 94897,04 -99,65 

 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 

 Saamisten muutos -4112743,32 -496228,48 

 Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutokset 4717364,00 28470,54 

Muut maksuvalmiuden muutokset 699517,72 -467857,59 

Rahoituksen rahavirta -3236825,28 269041,41 

      

Rahavarojen muutos 2105047,45 38251,23 

      

Kassavarat 31.12. 3006123,63 901076,18 

Kassavarat 1.1. 901076,18 862824,95 

      

Rahavarojen muutos 2105047,45 38251,23 
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3.3 Tase 

 
VASTAAVAA Toteutuma 2018 Toteutuma 2017 

PYSYVÄT VASTAAVAT     

Aineettomat hyödykkeet 215775,23 212005,01 

Aineelliset hyödykkeet     

  Maa- ja vesialueet 2603608,45 2568934,19 

  Rakennukset 6273249,75 12721062,81 

  Kiinteät rakenteet ja laitteet 4075473,25 3587910,92 

  Koneet ja kalusto 401168,66 408041,27 

  Muut aineelliset hyödykkeet 21696,24 21696,24 

  Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat 862885,18 787406,03 

Aineelliset hyödykkeet 14238081,53 20095051,46 

Sijoitukset     

  Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä 2193289,11 1597593,11 

  Kuntayhtymäosuudet 3309821,39 3309821,39 

  Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht 2344779,98 2326856,98 

Osakkeet ja osuudet 7847890,48 7234271,48 

Muut lainasaamiset 1810531,21 1810531,21 

Sijoitukset 9658421,69 9044802,69 

PYSYVÄT VASTAAVAT 24112278,45 29351859,16 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT     

Valtion toimeksiannot     

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet     

Toimeksiantojen varat     

VAIHTUVAT VASTAAVAT     

Vaihto-omaisuus     

Saamiset     

 Pitkäaikaiset saamiset 160000,00 160000,00 

 Myyntisaamiset 521569,01 407439,50 

Lainasaamiset 184916,12 586800,00 

 Muut saamiset 144885,90 232244,24 

Lyhytaikaiset saamiset 851371,03 1226483,74 

Siirtosaamiset     

 Siirtyvät korot 0,00 0,00 

 Muut siirtosaamiset 4592210,82 104354,79 

Siirtosaamiset 4592210,82 104354,79 

Saamiset 5603581,85 1490838,53 

Rahat ja pankkisaamiset 3006123,63 901076,18 

Vaihtuvat vastaavat 8609705,48 2391914,71 

VASTAAVAA 32721983,93 31743773,87 
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VASTATTAVAA     

Oma pääoma     

Peruspääoma 15902559,24 15902559,24 

Ed.tilikausien yli-/alijäämä 1168002,35 1054300,19 

Tilikauden yli-/alijäämä 129079,15 113702,16 

Oma pääoma 17199640,74 17070561,59 

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset     

Poistoero   372003,60 398790,73 

Toimeksiantojen pääomat     

Valtion toimeksiannot 0,00 0,00 

Lahjoitusrahastojen pääomat 99412,36 4724,53 

Muut toimeksiantojen pääomat 2940,40 2731,19 

Toimeksiantojen pääomat 102352,76 7455,72 

Vieras pääoma     

Pitkäaikainen     

 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 600000,00 5373242,00 

 Saadut ennakot 0,00 310596,12 

 Muut velat 932899,29 970344,93 

Pitkäaikainen 1532899,29 6654183,05 

Lyhytaikainen     

 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 7100000,00 6263101,00 

 Lainat julkisyhteisöiltä     

 Saadut ennakot 137054,84 0,00 

 Ostovelat 861532,40 817269,20 

 Muut velat 158412,62 87618,91 

 Siirtovelat     

   Siirtyvät korot 3621,88 18213,91 

   Lomapalkkajaksotus 396008,90 393471,53 

   Valtionosuusennakot 44404,02 20254,55 

   Muut siirtovelat 4814052,88 12853,68 

Siirtovelat 5258087,68 444793,67 

Lyhytaikainen 13515087,54 7612782,78 

Vieras pääoma 15047986,83 14266965,83 

      

VASTATTAVAA 32721983,93 31743773,87 
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3.4 Konsernitilinpäätös 

3.4.1 Konsernituloslaskelma 
 

KONSERNITULOSLASKELMA 2018 2017 

Toimintatuotot 19342939,54 16092334,44 

Toimintakulut -38647102,61 -36261989,2 

Osuus osakkuusyht.voitosta (tappiosta) -66670,43 -89870,1 

      

Toimintakate -19370833,50 -20259524,86 

Verotulot 9317924,54 9906304,23 

Valtionosuudet 12341602,14 12386016,46 

Rahoitustuotot ja -kulut     

 Korkotuotot 9053,94 7177,63 

 Muut rahoitustuotot 96206,98 85989,42 

 Korkokulut -89560,32 -150004,5 

 Muut rahoituskulut -59099,35 -24500,56 

Rahoitustuotot ja -kulut -43398,75 -81338,01 

Vuosikate 2 245 294,43 1 951 457,82 

Poistot ja arvonalentamiset     

 Suunnitelman mukaiset poistot -2513129,99 -1945004,68 

Poistot ja arvonalentamiset -2 513 129,99 -1 945 004,68 

Satunnaiset erät     

Tilikauden tulos -267 835,56 6 453,14 

Tilinpäätössiirrot 3817,87 1936,59 

Tilikauden verot -6512,63 -2610,42 

Laskennalliset verot -1498 -7383,49 

Vähemmistöosuudet 42180,67 7661,5 

Tilikauden yli/alijäämä -229 847,65 6 057,32 
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3.4.2 Konsernirahoituslaskelma 
 

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2018 2017 

Toiminnan ja investointien rahavirta     

      

Toiminnan rahavirta     

   Vuosikate 2245294,43 1951457,82 

Tilikauden verot -6512,63 -2610,42 

   Tulorahoituksen korjauserät -1829708,83 -39132,63 

Toiminnan rahavirta 409072,97 1909714,77 

      

Investointien rahavirta     

   Investointimenot -2780766,22 -3055538,78 

   Rahoitusosuudet investointeihin 201973,46 183860,97 

   Pys. vastaavien hyödykk. luovutustulot 7371178,46 294274,89 

Investointien rahavirta 4792385,7 -2577402,92 

Toiminnan ja investointien rahavirta 5201458,67 -667688,15 

      

Rahoituksen rahavirta     

   Antolainauksen muutokset     

   Antolainasaamisten lisäys     

   Antolainsasaamisten vähennys 2637,11 1104,84 

Antolainauksen muutokset yhteensä 2637,11 1104,84 

      

Lainakannan muutokset     

   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1424251,66 1127080,60 

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5809794,22 -1010051,32 

   Lyhytaikaisten lainojen muutos 748597,49 583200,00 

Lainakannan muutokset yhteensä -3636945,07 700229,28 

      

Oman pääoman muutokset -141745,04 -474,42 

      

Muut maksuvalmiuden muutokset     

   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muu-
tos 154184,24 25345,36 

   Vaihto-omaisuuden muutos -50237,4 10789,16 

   Saamisten muutos -4115052,9 132996,88 

   Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muu-
tos 4595081,45 78338,80 

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 583975,39 247470,20 

Rahoitustoiminnan nettokassavirta -3192077,61 948329,90 

      

Kassavarojen muutos 2009381,06 280641,75 

      

Kassavarat 31.12. 5886178,27 3876797,18 

Kassavarat 1.1. 3876797,21 3596155,43 

Kassavarojen muutos 2009381,06 280641,75 
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3.4.3 Konsernitase 
 

VASTAAVAA TP 2018 TP 2017 

PYSYVÄT VASTAAVAT     

Aineettomat hyödykkeet     

  Aineettomat oikeudet 804500,31 869222,81 

  Muut pitkävaikutteiset menot 24946,11 1577,15 

Aineettomat hyödykkeet 829446,42 870799,96 

Aineelliset hyödykkeet     

  Maa- ja vesialueet 3988587,38 3900802,01 

  Rakennukset 17643378,73 23486400,82 

  Kiinteät rakenteet ja laitteet 4317448,2 3691486,04 

  Koneet ja kalusto 2072517,38 2022029,62 

  Muut aineelliset hyödykkeet 36996 36284,21 

  Ennakkomaksut  1165696,56 1581772,77 

Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat 1165696,56 1581772,77 

Aineelliset hyödykkeet 29224624,25 34718775,47 

Sijoitukset     

  Osakkeet ja osuudet 3995450,45 3885071,81 

Muut lainasaamiset 2474,46 5111,57 

  Muut saamiset 1183,12 1183,12 

Sijoitukset 3999108,03 3891366,50 

PYSYVÄT VASTAAVAT 34 053 178,70 39 480 941,93 

ARVOSTUSERÄT     

TOIMEKSIANTOJEN VARAT     

  Valtion toimeksiannot 12652,30 12255,25 

  Lahjoitusrahastojen eritysikatteet 14393,05 13870,14 

   Muut toimeksiannot 3718,13 2597,70 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 30763,48 28723,09 

VAIHTUVAT VASTAAVAT     

Vaihto-omaisuus 244921,63 194684,25 

Pitkäaikaiset saamiset     

  Myyntisaamiset     

  Lainasaamiset 160000,00 160000,00 

Pitkäaikaiset saamiset 160000,00 160000,00 

Lyhytaikaiset saamiset     

  Myyntisaamiset 1792416,5 1522325,83 

  Lainasaamiset 68116,12 121548,15 

  Muut saamiset 398452,25 359835,08 

Lyhytaikaiset saamiset 2258984,87 2003709,06 

Siirtosaamiset 4722943,75 234548,93 

Saamiset 7141928,62 2398257,99 

Rahoitusarvopaperit     

  Osakkeet ja osuudet     

  Muut arvopaperit 511681,16 532389,93 

Rahoitusarvopaperit 511681,16 532389,93 

Rahat ja pankkisaamiset 5374497,11 3344407,25 

Vaihtuvat vastaavat 13 273 028,52 6 469 739,42 

VASTAAVAA 47 356 970,70 45 979 404,44 
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Konsernitase  2018 2017 

VASTATTAVAA     

      

Oma pääoma     

Peruspääoma 15902559,24 15902559,24 

Muut omat rahastot 270895,36 252319,27 

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 2771244,35 2906512,85 

Tilikauden yli/alijäämä -229847,65 6057,32 

      

Oma pääoma 18 714 851,30 19 067 448,68 

      

Vähemmistöosuudet 2799434,63 2811277,87 

      

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset     

  Poistoero 0 0 

  Vapaaehtoiset varaukset 0 0 

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 0 0 

Pakolliset varaukset     

  Muut pakolliset varaukset 264617,61 263842,58 

Pakolliset varaukset 264617,61 263842,58 

      

Toimeksiantojen pääomat     

Valtion toimeksiannot 99192,40 39307,92 

Lahjoitusrahaston pääomat 103130,48 8548,31 

Muut toimeksiantojen pääomat 17722,36 15858,71 

      

Toimeksiantojen pääomat 220045,24 63714,94 

      

Vieras pääoma     

Pitkäaikainen     

Pitkäaikainen korollinen vieras po 6092055,14 10008465,37 

Pitkäaikainen koroton viera po 973098,01 1284958,59 

Muut velat 248041,17 249910,31 

Laskennalliset verovelat 21191,72 24787,72 

Pitkäaikainen 7334386,04 11568121,99 

Lyhytaikainen     

Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat 3800000,00 3450000,00 

Lyhytaikainen korollinen vieras po 5354343,11 4958077,93 

Lyhytaikainen koroton vieras po 8869292,77 3796920,45 

Lyhytaikainen 18023635,88 12204998,38 

VIERAS PÄÄOMA 25 358 021,92 23 773 120,37 

      

VASTATTAVAA 47 356 970,70 45 79 404,44 
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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 vero-
tulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. 

Pysyvät vastaavat, pysyvien vastaavien arvostus 

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähen-
nettynä 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 poisto-
aikojen alarajojen lähellä olevia poistoaikoja, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödyke-
kohtaista perustetta. Pidemmästä poistoajasta päättää asianomainen viranomainen. Valtuusto hyväksyi 
9.10.2017 tarkennetun poistosuunnitelman, joka vastaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 22.11.2016 an-
tamaa 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. hyödyk-
keen 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 mer-
kitykseltään 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.  

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvioiden ja tilinpäätösten kuntakohtaiset kustannusjaot ovat koko sen 
olemassaolon ajan perustuneet suoritemääriin ja niiden hintoihin. Kuntayhtymän hallitus on äänin 8-4 päät-
tänyt esittää kunnanvaltuustoille vuodelta 2014 tilinpäätöksen, jossa kotipalvelun kustannukset kuntien kes-
ken on aiemmista periaatteista ja myös vuoden 2014 talousarviosta poiketen jaettu yli 65-vuotiaiden asuk-
kaiden määrän perusteella. Evijärvi ja Lappajärvi pitivät menettelyä perussopimuksen ja valtuustojen aiem-
pien päätösten vastaisena. Kuntayhtymän tilinpäätös hyväksytään valtuustojen yksimielisillä päätöksillä, 
mutta koska neuvotteluissa ei ole saavutettu yksimielisyyttä, hyväksyivät Evijärvi ja Lappajärvi Kuntayhtymä 
Kaksineuvoisen tilinpäätöksen vuodelta 2014 luvuilla, joissa myös kotipalvelun kustannukset on edelleen ja-
ettu suoriteperusteen mukaan. Näiden kahdella eri tavalla lasketun tilinpäätöksen ero Lappajärven osalta on 
204.734,32 €. Tätä summaa ei ole huomioitu menoina kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksessä.  

Pitkien neuvottelujen jälkeen jäsenkunnat pääsivät kiistassa sopuun. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymä-
hallitus on kokouksessaan 30.10.2018 § 116 päättänyt yksimielisesti, että Evijärven ja Lappajärven kunnilta 
olevat riidanalaiset saatavat kirjataan vuoden 2018 menoksi. Saatavat on kirjattu kotihoidon yhteisiin kus-
tannuksiin, joka tarkoittaa sitä, että kustannus jakautuu kuntien kesken siten, että Kauhava 69,9 %, Evijärvi 
13,6 % ja Lappajärvi 16,5 %.  

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 vähäi-
siä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. 
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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, vähemmis-
töosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä. 

Keskinäisen omistuksen eliminointi 
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoin-
nissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle. 

Vähemmistöosuudet 

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin 
omasta pääomasta konsernitaseessa. 

Suunnitelmapoistojen oikaisu 

Poisto-oikaisuja on tehty Lappajärven Virastotalo Oy:n osalta. 

Osakkuusyhteisöt 

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. 

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. 
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4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
 

6) Toimintatuotot tehtäväalueittain  
 

Ulkoiset erät 
Konserni Kunta 

 

 2018 2017 2018 2017 

Yleishallinto   125.025,33 72.225,64 

Sosiaali- ja terv.toimi     

Opetus- ja kulttuuritoimi   163.996,34 144.734,65 

Tekninen toimi   3.774.950,45 1.513.972,60 

Muut palvelut   255.078,30 394.605,88 

Elinvoimapalvelut   10.291,22  

Toimintatuotot yht. 19.342.939,54 16.092.334,44 4.329.341,64 2.125.538,77 

 
7) Verotulojen erittely 

 2018 2017 

Kunnan tulovero 7.532.399,27 8.037.532,51 

Osuus yhteisöverojen tuotosta 756.915,78 982.217,15 

Kiinteistövero 1.028.609,49 886.554,57 

Muut verotulot 0 0 

Verotulot yhteensä 9.317.924,54 9.906.304,23 

 
8) Valtionosuudet eriteltyinä 

 2018 2017 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman 
tasauksia) 

8.438.393,00 8.281.116,00 

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien ta-
saus 

2.504.208,00 2.415.360,00 

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuu-
det 

-117.264,00 125.301,00 

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0 0 

Yhteensä 10.825.337,00 10.821.777,00 

 

9) Palvelujen ostojen erittely  
 

Palvelujen ostojen erittely 2018 2017 

Asiakaspalvelujen ostot -13.773.196,65 -13.282.205,64 

Muiden palvelujen ostot -2.121.761,46 -1.894.151,97 

Kunnan palvelujen ostot yhteensä -15.894.958,11 -15.176.357,61 

 

10) Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin eriteltynä 

Ei ilmoitettavaa tietoa. 
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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 ar-
vioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Tarkempi hankekohtainen poistoaika päätetään suunnitelman ra-
joissa 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 Uudet hyödykkeet  

 ennen 1.1.2013 1.1.2013 alkaen 

 

PYSYVÄT VASTAAVAT Tasapoisto Päättäjä Tasapoisto Päättäjä 

Aineettomat hyödykkeet     

Kehittämismenot 2 -5 vuotta* kunnanhallitus 2 -5 vuotta* kunnanhallitus 

Aineettomat oikeudet 5 -20 vuotta* kunnanhallitus 5 -20 vuotta* kunnanhallitus 

Liikearvo 2 -5 vuotta* kunnanhallitus 2 -5 vuotta* kunnanhallitus 

Muut pitkävaikutteiset menot     

    Atk-ohjelmistot 2-5 vuotta* kunnanhallitus 2-5 vuotta* kunnanhallitus 

    Osallistuminen toisen yhtei-
sön 

  2017 lukien:  

- tiehankkeisiin   15-20 vuotta tekninen ltk 

- ratahankkeisiin   30-40 vuotta tekninen ltk 

- väylähankkeisiin (suosi-
tellaan vastaavanlaisen 
hyödykkeen hankinta-
menoa koskevia poisto-
aikoja) 

  15-20 vuotta tekninen ltk 

Osake- ja vuokrahuoneistojen 
perusparannusmenot 

  5-10 vuotta tekninen ltk 

    Muut 2-5 vuotta* kunnanhallitus 2-5 vuotta* kunnanhallitus 

     

 *) erityisestä 
syystä voi olla 
enintään 20 
vuotta 
 

 *) erityisestä 
syystä voi olla 
enintään 20 
vuotta 
 

 

Aineelliset hyödykkeet     

Maa- ja vesialueet Ei poistoaikaa  Ei poistoaikaa  

Rakennukset ja rakennelmat     
Hallinto- ja laitosrakennukset 20-50 vuotta tekninen ltk 20-40 vuotta  
Tehdas- ja tuotantorakennukset 20-30 vuotta tekninen ltk 20-30 vuotta tekninen ltk 

Talousrakennukset 10-20 vuotta tekninen ltk 10-20 vuotta tekninen ltk 

Vapaa-ajan rakennukset 20-30 vuotta tekninen ltk 20-30 vuotta tekninen ltk 

Asuinrakennukset 30-50 vuotta tekninen ltk 30-40 vuotta  

Kallioluolat ja –tunnelit, vä-
estönsuojat 

  30-70 vuotta tekninen ltk 

Kiinteät rakenteet ja laitteet     

Kadut, tiet, torit ja puistot 15-20 vuotta tekninen ltk 15-20 vuotta tekninen ltk 
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Sillat, laiturit ja uimalat 10-30 vuotta tekninen ltk 10-30 vuotta tekninen ltk 

Muut maa- ja vesirakenteet 15-30 vuotta tekninen ltk 15-30 vuotta tekninen ltk 

Vedenjakeluverkosto 30-40 vuotta tekninen ltk 30-40 vuotta tekninen ltk 

Viemäriverkko 30-40 vuotta tekninen ltk 30-40 vuotta tekninen ltk 

Kaukolämpöverkko 20-30 vuotta tekninen ltk 20-30 vuotta tekninen ltk 

Sähköjohdot, muunto-ase-
mat, ulkovalaistuslaitteet 

15-20 vuotta tekninen ltk 15-20 vuotta tekninen ltk 

Puhelinverkko, keskusasema 
ja alakeskukset 

10-12 vuotta tekninen ltk 10-12 vuotta tekninen ltk 

Maakaasuverkko 20-25 tekninen ltk 20-25 tekninen ltk 

Muut putki- ja kaapeliverkot 15-20 vuotta tekninen ltk 15-20 vuotta tekninen ltk 

Sähkö-, vesi- yms. laitosten 
laitoskoneet ja laitteet 

10-20 vuotta tekninen ltk 10-20 vuotta tekninen ltk 

Kiinteät nosto- ja siirtolait-
teet 

15-20 vuotta tekninen ltk 15-20 vuotta tekninen ltk 

Liikenteen ohjauslaitteet 10-15 vuotta tekninen ltk 10-15 vuotta tekninen ltk 

Muut kiinteät koneet, lait-
teet ja rakenteet 

10-15 vuotta tekninen ltk 10-15 vuotta tekninen ltk 

Koneet ja kalusto     

Rautaiset alukset 15-20 vuotta tekninen ltk 15-20 vuotta tekninen ltk 

Puiset alukset ja muut uivat 
työkoneet 

8-15 vuotta tekninen ltk 8-15 vuotta tekninen ltk 

Muut kuljetusvälineet 4-7 vuotta tekninen ltk 4-7 vuotta tekninen ltk 

Muut liikkuvat työkoneet 5-10 vuotta tekninen ltk 5-10 vuotta tekninen ltk 

Muut raskaat koneet 10-15 vuotta tekninen ltk 10-15 vuotta tekninen ltk 

Muut kevyet koneet 5-10 vuotta tekninen ltk 5-10 vuotta tekninen ltk 

Sairaala-, terveydenhuolto- 
yms. laitteet 

5-15 vuotta kunnanhallitus 5-15 vuotta kunnanhallitus 

Atk-laitteet 3-5 vuotta kunnanhallitus 3-5 vuotta kunnanhallitus 

Muut laitteet ja kalusteet 3-5 vuotta kunnanhallitus 3-5 vuotta kunnanhallitus 

Muut aineelliset hyödykkeet     

Luonnonvarat käytön mukai-
nen poisto 

tekninen ltk käytön mukai-
nen poisto 

tekninen ltk 

Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa  ei poistoaikaa  

Ennakkomaksut ja keskeneräi-
set hankinnat 

ei poistoaikaa  ei poistoaikaa  

Pysyvien vastaavien sijoitukset     

Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa  ei poistoaikaa  

     

 
Poistoaikoina käytetään alarajoja, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekoh-
taista perustetta. 
Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kirjattu vuosiku-
luiksi. 
Muut lisäpoistot sisältää yhteiskoulun alaskirjausta 677.263,20 euroa.  
 

12) Pakollisten varausten muutokset  
 

 Konserni 2018 Konserni 2017 Kunta 2018 Kunta 2017 

Pakolliset varaukset 264.617,61 263.842,58 0 0 
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13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot 
 

 Konserni 2018 Konserni 
2017 

Kunta 2018 Kunta 2017 

Muut toimintatuotot 
 Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 
 Rakennusten myyntivoitot 
 Muut myyntivoitot 
Myyntivoitot yhteensä 

 
 

-2.095.034,54 
 

-2.095.034,54 

 
-47.693,60 

 
 

-47.693,60 

 
 

-2.095.034,54 
 

-2.095.034,54 

 
       -47.693,60 

 
 

-47.693,60 

Muut toimintakulut 
 Maa- ja vesialueiden myyntitappiot 
 Rakennusten myyntitappiot 
Myyntitappiot yhteensä 

 
 

200.765,98 
200.765,97 

  
 

200.765,97 
200.765,97 

 

 

 

14) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät  

 Konserni Kunta  

 2018 2017 2018 2017 

Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 

Satunnaiset kulut 0 0 0 0 

 

Ei ilmoitettavaa. 

15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 

 2018 2017 

Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä   

Osinkotuotot muista yhteisöistä 1.900,50 1.629,00 

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 11.609,52 11.609,52 

Yhteensä 13.510,02 13.238,52 

 

16) Erittely poistoeron muutoksista 

Alkusaldo 1.1.2018 Vähennys Loppusaldo 31.12.2017 

398.790,73 -26.787,13 372.003,60 

 

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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19) Käyttöomaisuuden hankintamenojen muutokset 2018 

Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oi-
keudet 

Tietokone-oh-
jelmistot 

Muut pitkävai-
kutteiset menot 

Yhteensä 

Poistamaton hankintameno 1.1. 212 005,01 ,00 ,00 212 005,01 

Lisäykset tilikauden aikana 23 300,50   22 645,00 45 945,50 

Rahoitusosuudet tilikaudella     -11 322,50 -11 322,50 

Vähennykset tilikauden aikana       ,00 

Siirrot erien välillä     3 260,00 3 260,00 

Tilikauden poisto -33 869,74 ,00 -243,04 -34 112,78 

Poistamaton hankintameno 31.12. 201 435,77 ,00 14 339,46 215 775,23 

Arvonkorotukset         

Kirjanpitoarvo 31.12. 201 435,77 ,00 14 339,46 215 775,23 

 

Aineelliset 
hyödykkeet 

Maa- ja ve-
sialueet Rakennukset 

Kiinteät ra-
kenteet ja 
laitteet 

Koneet ja 
kalusto 

Muut ai-
neelliset 
hyödyk-
keet 

Kesken-
eräiset 
hankinnat Yhteensä 

Poistamaton 
hankintameno 
1.1. 2 568 934,19 12 721 062,81 3 587 910,92 408 041,27 21 696,24 787 406,03 921 063,53 

Lisäykset tili-
kauden aikana 186 855,77 47 597,55 329 316,48 191 798,20   756 681,46 1 512 249,46 

Rahoitusosuu-
det tilikau-
della   ,00       -190 339,09 -190 339,09 

Vähennykset 
tilikauden ai-
kana -152 181,51 -5 269 537,88   -48 822,96   ,00 -5 470 542,35 

Siirrot erien 
välillä   15 458,22 492 145,00 -20 000,00   -490 863,22 ,00 

Tilikauden 
poisto   -1 241 330,95 -333 899,15 -129 847,85     -1 705 077,95 

Poistamaton 
hankinta-
meno 31.12. 2 603 608,45 6 273 249,75 4 075 473,25 401 168,66 21 696,24 862 885,18 14 238 081,53 

Arvonkorotuk-
set               

Kirjanpitoarvo 
31.12. 2 603 608,45 6 273 249,75 4 075 473,25 401 168,66 21 696,24 862 885,18 14 238 081,53 

Kunnan omien kiinteistöjen liittymismaksut vuosilta 2002 – 2007 eivät sisälly maa- ja vesialueisiin. 
Jätevesiliittymät ovat yhteensä 5076,55 euroa vuosilta 2002 – 2007. Vesiliittymiä ei ole. 
Konserni: Kiinteistöjen liittymismaksut 119.499,22 euroa. 
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Osakkeet ja osuu-
det 

Osakkeet konser-
niyhtiöt 

Osakkeet 
omistus-yh-
teisöt 

Kuntayhtymä-
osuudet 

Muut osakkeet ja 
osuudet Yhteensä 

Poistamaton han-
kintameno 1.1. 1 597 593,11 286 247,44 3 309 821,39 2 040 609,54 7 234 271,48 

Lisäykset tilikau-
den aikana 608 619,00     5 000,00 613 619,00 

Vähennykset tili-
kauden aikana      0,00 0,00 

Siirrot erien välillä -12 923,00     12 923,00 0,00 

Poistamaton han-
kintameno 31.12. 2 193 289,11 286 247,44 3 309 821,39 2 058 532,54 7 847 890,48 

Arvonalennukset 
ja niiden palautuk-
set           

Arvonkorotukset           

Kirjanpitoarvo 
31.12. 2 193 289,11 286 247,44 3 309 821,39 2 058 532,54 7 847 890,48 

 

Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset 

Ei ilmoitettavaa tietoa. 
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20 – 22) Omistukset muissa yhteisöissä 

 

 
Lappajärven kunnan omistusosuus Kivitippu Spa Oy:n osakekannasta on vuoden 2018 aikana pudonnut 11,1 

prosenttiin. Yhtiö jää kunnan konserniin, koska kunnalla on huomattava vaikutusvalta yhtiössä. 

Kivitippu Spa Oy:llä on kiinteistöveroon liittyvä keskeneräinen asia, joka saattaa tulla vaikuttamaan vuoden 

2018 tilinpäätökseen. 

  

Tytäryhteisöt ja kuntayhtymä-
osuudet 

Kunnan omistus-
osuus 

Kuntakonsernin osuus (1000 €)  

Tytäryhteisöt  omasta 
po:sta 

vieraasta 
po:sta 
(ei koko 
posta) 

tilikauden voi-
tosta/tappiosta 

KOY Lappajärven Vuokratalot Oy 
Lappajärvi 

100 % 817 3024 21 

Lappajärven Virastotalo Oy 
Lappajärvi 

62,84 % 1079 88 -14 

Lappajärven Lomagolf Oy 
Lappajärvi 

26,9 %  
äänistä 74,8 % 

418 76 -13 

Lappajärven Lämpö Oy 
Lappajärvi 

100 % 1014 1785 1 

Yhteensä  3328 4973 -5 

Kuntayhtymät     

Järviseudun koulutuskuntayh-
tymä 
Lappajärvi 

28,10 % 2219 265 -279 

Järviseudun Sähkövoima ky 
Alajärvi 

33,33 % 236 1542 3 

E-P:n sairaanhoitopiiri ky 
Seinäjoki 

2,06 % 1248 4249 45 

Eskoon sosiaalipalvelujen ky 
Seinäjoki 

1,63 % 115 407 -7 

Etelä-Pohjanmaan liitto 
Seinäjoki 

1,78 % 30 15 3 

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 
Kauhava 

5,61 % 149 616 1 

Yhteensä  3997 7094 -234 

Osakkuusyhteisöt 
 

   

Kivitippu Spa Oy 11,1 %    
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23) Saamisten erittely 

 2018 2017 

 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset 

Saamiset tytäryhteisöiltä     

 - Myyntisaamiset  7.057,99  58.833,14 

 -Lainasaamiset 1.810.531,21 116.800,00 1.810.531,21 466.800,00 

 -Muut saamiset     

Yhteensä 1.810.531,21 123.857,99 1.810.531,21 525.633,14 

     

Saamiset kuntayhtymiltä, 

joissa kunta on jäsenenä 

    

-Myyntisaamiset    2791,29 

Yhteensä    2791,29 

     

Saamiset osakkuus- sekä 

muilta omistusyhteysyh-

teisöiltä 

160.000,00  160.000,00  

Yhteensä 160.000,00 0 160.000  

     

Saamiset yhteensä 1.970.531,21 123.857,99 1.970.531,21 528.424,43 

 

 
24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 

 

 Konserni  
2018 

Konserni 
2017 

Kunta 2018 Kunta 2017 

Siirtyvät korot muilta  0 0 0 

Muut siirtosaamiset muilta:     

 Attendo kauppa   4.486.343,00  

 Keva/eläkemenoperusteisen 
maksun oik. tp 

  10.406,71  

 Liittymismaksujen tuloutus   29.845,00  

 Työterveyshuollon tuloarvio   27.890,00  

 Muut siirtosaamiset  130.732,93 130.194,14 34.328,27  

Muut siirtosaamiset muilta, 
yhteensä 

4.588.812,98 102.755,45 4.588.812,98 102.755,45 

Ennakkomenot 3.397,84 1.599,34 3.397,84 1.599,34 

Yhteensä 4.722.943,75 234.548,93 4.592.210,82 104.354,79 
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4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

 
25) Oman pääoman erittely 

 Konserni Kunta 

 2018 2017 2018 2017 

Peruspääoma 1.1. 15.902.559,24 15.902.559,24 15.902.559,24 15.902.559,24 

Lisäykset     

Vähennykset     

Peruspääoma 31.12. 15.902.559,24 15.902.559,24 15.902.559,24 15.902.559,24 

     

Arvonkorotusrahasto     

     

Muut omat rahastot 270.895,36 252.319,27   

     

Edellisten tilikausien 
ali-/ ylijäämä 1.1. 

2.912.570,17  1.054.300,19 90.435,88 

Lisäys edelliseltä tili-
kaudelta 

-141.325,82  113.702,16 96.3864,31 

Edellisten tilikausien 
ali-/ylijäämä 31.12. 

2.771.244,35 2.906.512,85 1.168.002,35 1.054.300,19 

Tilikauden ali-/yli-
jäämä 

-229.847,65 6.057,32 129.079,15 113.702,16 

Oma pääoma 18.714.851,30 19.067.448,68 17.199.640,74 17.070.561,59 

 
26) Erittely poistoerosta 

 

Alkusaldo 1.1.2018 Vähennys Loppusaldo 31.12.2018 

398.790,73 -26.787,13 372.003,60 

 

27) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua 

Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua maksettavaksi erääntyvät velat; velat, jotka erääntyvät 1.1.2024 tai 
sen jälkeen 

 2018 2017 

Joukkovelkakirjalainat 0 0 

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0 4.486.343,00 

Lainat julkisyhteisöiltä 0 0 

Pitkäaikaset velat yhteensä 0 4.486.343,00 

Pitkäaikaisista veloista siirretty 4.473.242,00 euroa lyhytaikaisiin siirtovelkoihin. Velat kohdistuivat Lintuko-
tiin ja Joelinkotiin, jotka myytiin Avain Palvelukodit Oy:lle. Lainat siirtyvät ostajalle, kun Valtiokonttori hyväk-
syy lainojen järjestelyn. 
 
28) Joukkovelkakirjalainat 
Ei ilmoitettavaa tietoa. 
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29) Pakolliset varaukset  
 

 Konserni Kunta 

Muut pakolliset varaukset 2018 2017 2018 2017 

 Takuuvaraus   - - 

 Vahingonkorvausvaraus   - - 

 Vuokravastuut käyttämättömistä tiloista 8.287,00  - - 

 Ympäristövastuut   - - 

 Osuus kuntayhtymän alijäämästä   - - 

 Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuut 256.330,00  - - 

Muut pakolliset varaukset yhteensä 264.617,00  0 0 

 
  

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

 2018 2018 2017 2017 

 Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen 

Velat tytäryhteisöille     

Saadut ennakot     

Ostovelat    173.403,82 

Muut velat     

Siirtovelat     

Yhteensä    173.403,82 

Velat kuntayhtymille, joissa 
kunta jäsenenä 

     

Saadut ennakot     

Ostovelat  297.011,07   

Muut velat     

Siirtovelat     

Yhteensä  297.011,07   

Velat osakkuus- sekä muille omis-
tusyhteysyhteisöille 

    

Saadut ennakot     

Ostovelat     

Muut velat     

Siirtovelat     

Yhteensä     

Vieras pääoma yhteensä    297.011,07  173.403,82 

 

31) Sekkilimiitti 

Ei luotollista sekkilimiittiä. 

  



114 
 

32) Muiden velkojen erittely 

 Konserni 2018 Konserni 2017 Kunta 2018 Kunta 2017 

Muut velat muille (p.a) 599.536,09 636.981,73 599.536,09 636.981,73 
Kaukolämmön liittymismaksu 222.268,30 222.268,30   

Vesilaitoksen liittymismaksu 61.366,20 61.366,20 61.366,20 61.366,20 

Viemärilaitoksen liittymismaksu 271.997,00 271.997,00 271.997,00 271.997,00 

Muut velat muille p.a 25.772,87 27.642,01   

Yhteensä 1.180.940,46 1.192.613,23 932.899,29 970.344,93 

 
 

Muut velat 

 2018 2017 

Ennakonpidätysvelka 153.074,90 84.213,40 

Sosiaaliturvamaksuvelka 5.337,72 3.405,51 

Yhteensä 158.412,62 87.618,91 

 

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

 Konserni Kunta 

 2018 2017 2018 2017 

Lyhytaikaiset siirtovelat     

  Tuloennakot     

  Menojäämät     

    Palkkojen ja henkilöstösi-
vukulujen jaksotukset 

396.008,90 393.471,53 396.008,90 393.471,53 

  Korkojaksotutkset 3.621,88 18.213,91 3.621,88 18.213,91 

  Valtionosuusennakot 44.404,02 20.254,55 44.404,02 20.254,55 

Muut siirtovelat  *5.588.700,29 671.181,40 *4.814.052,88 10.095,48 

Matkalaskut 0 2.758,20 0 2.758,20 

Siirtovelat yhteensä 6.032.735,09 1.105.879,59 5.258.087,68 444.793,67 

 

 muihin siirtovelkoihin sisältyy 4.473.242,00 euroa ARA-lainoja, jotka Lintukodin ja Joelinkodin kaupan 
yhteydessä siirtyivät ostajalle eli Avain Palvelukodit Oy:lle. Lainat olivat vielä Lappajärven kunnan 
nimissä 31.12.2018, koska Valtiokonttori ei ollut hyväksynyt lainojen vakuudeksi kiinteistökiinnitystä, 
vaan edellytti kunnan omavelkaisen takauksen ko. lainoille. Kunnanvaltuusto päätti asiasta 
17.12.2018 § 80. 
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4.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat lii-
tetiedot 
34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin 

 Konserni Kunta 

 2018 2017 2018 2017 

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 

    

 

35 -37 Vakuudet 

 Konserni Kunta 

 2018 2017 2018 2017 

Omasta puolesta annetut vakuudet     

 Sitoumusten vakuudeksi annetut 
kiinnitykset 

21.002,13    

Yhteensä 21.002,13    

Kuntakonserniin kuuluvien yhteisö-
jen puolesta annetut vakuudet 

  2.315.836,88 2.511.796,27 

 Vakuudeksi annetut kiinnitykset     

Yhteensä     

Muiden puolesta annetut vakuudet     

 Vakuudeksi annetut kiinnitykset     

Yhteensä     

Vakuudet yhteensä     

 

38) Vuokravastuut yhteismäärä  

 Konserni Kunta 

 2018 2017 2018 2017 

Vuokravastuut     

  Seuraavalla tilikaudella maksettavat 217.064,10 189.949,50   

  Myöhemmin maksettavat 2.334.439,26    

 Yhteensä  2.551.503,36 2.513.211,19   

Leasing-vastuut   1.260,56 6.237,50 

  Seuraavalla tilikaudella maksettavat 63.746,81 40.433,55   

  Myöhemmin maksettavat 100.235,86    

Yhteensä 163.982,67 118.857,93   

 Pääomavuokravastuut 70.917,60    

Yhteensä 2.786.403,53 2.862.452,17 1.260,56 6.237,50 
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39-40) Muut kunnan antamat vastuusitoumukset 
 

 Konserni Kunta 

 2018 2017 2018 2017 

Takaukset samaan konserniin kuulu-
vien yhteisöjen puolesta 

    

 Alkuperäinen pääoma     

 Jäljellä oleva pääoma     

Takaukset muiden puolesta     

 Alkuperäinen pääoma   1.100.000 1.100.000,00 

 Jäljellä oleva pääoma   801.248 655.848 

  Ympäristölupavakuus     

  Alkuperäinen pääoma   25.360 25.360 

  Jäljellä oleva pääoma   25.360 25.360 

 
 
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 
 

 2018 2017 

Kunnan osuus takauskeskuksen  
takausvastuista 31.12. 

17.926.029 17.779.756 

Kunnan osuus takauskeskuksen 
kattamattomista takausvastuista 31.12 

0 0 

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takaus-
keskuksen rahastosta 31.12. 

11.516,65 11.750,90 

 

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt s 35 

  Konserni Kunta 

  2018 2017 2018 2017 

Koronvaihtosopimus -186.237  -11.6393 0 0 
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Arvonlisäveron palautusvastuu:  
Palautuksena tai vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot vuosina 2009 - 2016 valmistuneista uudisrakennus-
ten ja perusparantamisen hankintamenosta, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myy-
täessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa palautukseen tai vähennykseen oikeuttamattomaksi (AVL 
33 §). 

Taavintupa 2010 2988,12 2019 298,83 

Päiväkoti Ullanlinna 2010 2050,98 2019 205,10 

Kirkonkylän koulu 2010 2930,31 2019 293,03 

Rantakankaan koulu 2010 9005,79 2019 900,58 

Kirjasto 2010 11606,03 2019 1160,61 

Kirkonkylän koulu 2011 1765,05 2020 353,01 

Onnintupa 2013 2787,14 2022 1114,86 

Kunnantalo, Lilliputin tila 2014 14209,14 2023 7104,57 

Kirkonkylän koulu, muutostyöt 2014 12340,91 2023 6170,46 

Yhteiskoulu, muutostyöt vakki 2014 8896,98 2023 4448,50 

Paloasema 2014 415146,57 2023 207573,31 

Keskusvarasto 2015 4481,53 2024 2688,92 

Taavintupa 2015 3110,40 2024 1866,24 

Päiväkodin laajennus 2015 36047,02 2024 21628,27 

Kunnanvirasto 2017 4081,98 2026 3268,58 

Päiväkoti 2017 528,30 2026 422,64 

Toimintakeskus 2017 10549,55 2026 8439,63 

Rantakankaan koulu 2017 4116,43 2026 3293,14 

Kirjasto 2017 2792,53 2026 2234,02 

Omatoimikirjasto 2018 16400,32 2027 14760,29 

Keskusvarasto 2018 1483,38  2027 1335,04 

Länsirannan koulu 2018 1173,81 2027 1056,43 

Yhteiskoulu 2018 5709,87 2027 5138,88 

 
 

 

4.5 Henkilöstöä koskevat liitetiedot  
 

42) Henkilöstön lukumäärä 

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2018 2017 

Hallintotoimi 7 10 

Sivistystoimi 75 66 

Tekninen toimi 26 30 

Elinvoimapalvleut 2 1 

Yhteensä 110 107 

 
Koko henkilöstön määrään sisältyvät kunnan palveluksessa olleet koko- ja osa-aikaiset henkilöt 31.12.2018. 
Osa-aikaisia ei ole laskennallisesti muutettu kokoaikaisiksi. Lukuun sisältyvät vakituisten lisäksi määräaikaiset, 
sijaiset ja työllistetyt. Luvuissa näkyvät myös henkilöt, jotka ovat palkattomalla virka-/työvapaalla. Kokoaikai-
sia oli 86 ja osa-aikaisia 23. Vakituisista osa-aikaisia oli 10.  
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43) Henkilöstökulut 
 

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 2018 2017 

Palkat ja palkkiot -3.742.072,08 -3.725.174,82 

Eläkekulut -1.044.080,24 -1.071.625,53 

Muut henkilösivukulut -120.451,07 -131.654,29 

Henkilöstökorvaukset 55.731,59 41.190,43 

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin 
ja aineellisiin hyödykkeisiin 

36.733,88 97.700,57 

Henkilöstökulut yhteensä 4.814.137,92 4.789.563,64 

 
44) Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushen-
kilömaksut 

 2018 2017 

Lappajärven kokoomus r.r. 379,50 529,50 

Lappajärven Keskustapuol.kunnallisjärjestö 1843,00 2024,33 

Lappajärven sos.dem.yhdistys 144,50 190,00 

Kristillisdem. Lappajärven paikallisosasto 208,00 126,00 

PerusS:n Lappajärven paikall.osasto 394,00 317,00 

Yhteensä 2969,00 3186,83 

 
45) Tilintarkastajien palkkiot 

Tarkastusyhtiö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 2018 2017 

Tilintarkastus 4809,56 4638,46 

Erityispalvelut  849,30 

Lakipalvelut  1000,00 

Yhteensä 4809,56 5487,76 

 

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 voi-
maan tuloa annetusta lainasta. 

Lappajärven kunta on antanut omavelkaisen takauksen Avain Palvelukodit Oy:lle Joelinkodin ja Lintukodin 
kauppojen yhteydessä Avain Palvelukodit Oy:lle siirtyneiden lainojen vakuudeksi. Lainojen yhteissumma on 
4.473.242,00 euroa. 

Kunnanjohtajan kanssa on tehty 14.1.2013 kunnanjohtajasopimus, jossa erokorvaukseksi on sovittu yhden 
vuoden (12 kk) kokonaisansiota vastaava korvaus.  
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5 Vesihuoltolaitos 
 

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus: 
Vesihuollon tehtävänä on talousveden laatuvaatimukset ja –tavoitteet täyttävän veden toimittaminen asiak-
kaille ja asiakkaiden viemäriverkostoon toimittamien jätevesien pois johtaminen ja puhdistaminen ympäris-
töviranomaisen edellyttämällä tavalla. Laitos huolehtii myös alueellaan olevan hulevesiverkoston kautta vas-
taanotettujen sade- ja hulevesien johtamisesta vesistöön. Tavoitteena on toimintavarma verkosto. 
 
Vesihuoltolaitoksella on kolme vedenottamoa ja yksi jätevedenpuhdistamo. Vesijohtoverkoston pituus on n. 
80 km ja viemäriverkoston n. 90 km. Putkitettua hulevesiverkostoa on n. 2,5 km. Jätevedenpuhdistamon 
hoito on ulkoistettu. Puhtaan veden laskutettava hinta on 1,25 €/m3 alv 0% ja jäteveden 2 €/m3 alv 0%. 
Jätevettä on laskutettu 102222 m3 ja puhdasta vettä 64153 m3.  
 
Veden laadussa ei ole kesän aikana ollut häiriöitä. Vesilaitoksilta runkojohtoon syötetty vesi on täyttänyt 
talousvedelle asetetut vaatimukset ja sitä on ollut riittävästi vaikka kesä oli kuiva. 
 
Lummukan kuilukaivon vedenpinta ei saa laskea tietyn rajan alle, jotta veden laatu ei kärsisi. Tämän vuoksi 
Lappajärven kunnanvaltuusto on päättänyt osallistua Kauhava-Lummukka yhdysvesijohdon rakentamiseen 
ja korvata Lummukan vesi Kauhavan Vedeltä ostettavalla vedellä ja taata siten asukkailleen riittävästi talous-
veden laatuvaatimukset täyttävän veden toimittaminen.  
 
Olennaiset tapahtumat 
Länsirannalle valmistui viemäriverkkoa n. 15 km. Jäteveden välisäiliön automaatio rakennettiin. Puhdistamon 
hiekanerotuskäsittely uusittiin. Halkosaaren vapaa-aikakeskuksen jv-pumppaamo uusittiin. Uusia liittymisso-
pimuksia tehtiin vesiverkostoon 9 kpl ja jätevesiverkostoon 22 kpl.  
 
Vesilaitoksella on käytössä valvonta-automaatio-ohjelma.  
 

Vesihuolto 2014 2015 2016 2017 2018  

Myyty vesi m³ 76621 66121 64681 69854 64153 

Laskutettu jätevesi m³ 106600 107068 109664 105055 102222 

 
 

Tavoitteet  Mittari Tavoitetaso 
2018 

Toteutuma 

Talousvesi täyttää asete-
tut laatu- ja määrävaati-
mukset 

Laboratoriotutkimukset 
Kuluttajien antama pa-
laute 
Häiriöiden määrä 
Käyttöaste 

Ei poikkeamia veden laa-
dussa 
Veden toimitus on ollut 
keskeytyksetöntä 
 <5 kpl/vuosi  
Enintään 75% antoisuu-
desta 

Toteutunut 

Jätevedet käsitellään lu-
paehtojen mukaisesti 
Laitoksen toimintavar-
muus 
Liittymisaste 

Laboratoriotutkimukset 
Häiriöiden määrä 

Puhdistustulokset täyttä-
vät lupaehdot 
Toimintahäiriöitä <10 
kpl/vuosi 
Toiminta-alueella 100% 

Toteutunut 
 
Toteutunut 
 
Ei toteutunut 

Hulevesiverkoston toimi-
vuus 

Jätevesien määrä ei li-
säänny puhdistamolla 
tulva-aikana 

Vuotovesien määrä  Vuotovesien määrä on 
pienentynyt verkostosa-
neerauksen ansiosta 
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Haja-asutusalueiden jäte-
vesien toimittaminen jä-
tevedenpuhdistamolle 

Vastaanotetun sakokai-
volietteen määrä 

 Toteutunut 

Käytön taloudellisuus Laitoksen tulot kattavat 
menot 

 Toimintatuotot kattavat 
toimintamenot, mutta ei-
vät poistoja. 

Jätevesikokonaisuuden 
selvitys 

Selvitys Jätevesikokonaisuuden 
selkeä ja läpinäkyvä jär-
jestelmä 

Toteutunut 

  

 Budjetti 
2018 

Bu-muutos 
 

Budjetti + 
muutos 

Toteutuma Poikkeama 

Toimintatuotot 700.000  700.000 479.748,88 220.251,12 

Toimintamenot -294.588  -294.588 -338.796,63 44.208,63 

Toimintakate 405.412  405.412 140.952,25 264.459,75 

Suunnitelman mukai-
set poistot 

-185.410  -185.410 -179.182,67 -6.227,33 

Tilikauden yli- /ali-
jäämä 

220.002  220.002 -38.230,42 258.232,42 
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VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS)  TASEYKSIKKÖ   

TULOSLASKELMA 2018  2017  
Liikevaihto  479 748,88  495 592,43 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden      
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)     
Valmistus omaan käyttöön     
Liiketoiminnan muut tuotot     
Tuet ja avustukset kunnalta     
Materiaalit ja palvelut     
  Aineet ja tarvikkeet ja tavarat     
    Ostot tilikauden aikana -114 400,49  -102 792,28  
    Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)    

  Palvelujen ostot -181 291,52 -295 692,01 -194 445,90 
-297 

238,18 

Henkilöstökulut     
  Palkat ja palvelut -31 941,21  -28 470,65  
  Henkilösivukulut     
    Eläkekulut -10 976,80  -10 609,48  
    Muut henkilösivukulut -202,81 -43 120,82 -346,85 -39 426,98 

Poistot ja arvonalentumiset     
  Suunnitelman mukaiset poistot -179 182,67  -160 659,68  

Arvonalentumiset  -179 166,47  

-160 
419,83 

Liiketoiminnan muut kulut 16,20  239,85  
Liikeylijäämä (-alijäämä)  -38 230,42  -1 492,56 

Rahoitustuotot ja - kulut     
  Korkotuotot     
  Muut rahoitustuotot     
  Kunnalle maksetut korkokulut     
  Muille maksetut korkokulut     
  Korvaus peruspääomasta -22 042,89  -22 042,89  
  Muut rahoituskulut  -22 042,89  -22 042,89 

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -60 273,31  -23 535,45 

Satunnaiset tuotot ja -kulut     
  Satunnaiset tuotot      
  Satunnaiset kulut  0,00  0,00 

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia  -60 273,31  -23 535,45 

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

Tuloverot     

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  -60 273,31  -23 535,45 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,30    
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,30    
Voitto, % -12,5    
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VESIHUOLTOLAITOS (VESILAITOS+VIEMÄRILAITOS)  TASEYKSIKKÖ   

RAHOITUSLASKELMA 2018  2017 

Toiminnan rahavirta     
  Liikeylijäämä (-alijäämä) -38230,42  -1 492,56  
  Poistot ja arvonalentumiset 179182,67  160 659,68  
  Rahoitustuotot ja - kulut -22042,89  -22 042,89  
  Satunnaiset erät     
  Tuloverot     
  Tulorahoituksen korjauserät  118909,36  137 124,23 

Investointien rahavirta     

  Investointimenot -933321,57  

-857 
518,80  

  Rahoitusosuudet investointimenoihin 190339,09  163 697,33  
  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustu-
lot  -742982,48  -693 821,47 

Toiminnan ja investointien rahavirta  -624073,12  -556 697,24 

     

Rahoituksen rahavirta     
Antolainauksen muutokset     
  Antolainasaamisten lisäys kunnalle     
  Antolainasaamisten lisäys muilta     
  Antolainasaamisten vähennys kunnalta     
  Antolainasaamisten vähennys muilta    0,00 

Lainakannan muutokset     

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta   0,00  
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta     

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta   0,00  
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta     
  Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta     

  Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta    0,00 

Oman pääoman muutokset     
Muut maksuvalmiuden muutokset   0,00 0,00 
  Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutok-
set     
  Vaihto-omaisuuden muutos   0,00  
  Saamisten muutos kunnalta     
  Saamisten muutos muilta 40115,69  -17 359,17  
Saamisten muutos      
  Korottomien velkojen muutos kunnalta 558025,36  579 362,23  
  Korottomien velkojen muutos muilta 25932,07 624073,12 -5 305,82 556 697,24 

Rahoituksen rahavirta    556 697,24 

     

Rahavarojen muutos     

Rahavarojen muuutos 0    
Rahavarat 31.12 0    
Rahavarat 1.1 0    
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen ker-
tymä 5 v -1337252,00    

Investointien tulorahoitus % -18,97 %    

Pääomamenojen tulorahoitus % -18,97 %    
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Lappajärven kunta    
TASEYKSIKKÖ    
VESIHUOLTOLAITOS TASE    

 1.1.2018 31.12.2018 Muutos 

VASTAAVAA    
PYSYVÄT VASTAAVAT 3 002 396,97 3 566 196,78 563 799,81 

Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 0,00 

 Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 0,00 

 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 

Aineelliset hyödykkeet 3 002 396,97 3 566 196,78 563 799,81 

 Maa- ja vesialueet 12 721,75 36 077,52 23 355,77 

 Rakennukset 315 614,63 294 127,07 -21 487,56 

 Kiinteä laitteet ja rakenteet 1 806 621,19 2 385 602,44 578 981,25 

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 55 847,27 46 408,19 -9 439,08 

 Koneet ja kalusto 38 876,22 22 068,18 -16 808,04 
 Enn.maksut ja keskeneräiset hankin-
nat 772 715,91 781 913,38 9 197,47 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 179 915,55 139 799,86 -40 115,69 

Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 0,00 

 Valmiit tuoteet/tavarat 0,00 0,00 0,00 

 Muu vaihto-omaisuus 0,00 0,00 0,00 

Saamiset 179 915,55 139 799,86 -40 115,69 

 Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00 0,00 

  Myyntisaamiset 0,00 0,00 0,00 

  Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 

  Muut saamiset 0,00 0,00 0,00 

 Lyhytaikaiset saamiset 179 915,55 139 799,86 -40 115,69 

  Myyntisaamiset 179 915,55 139 799,86 -40 115,69 

   Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 

   Muut saamiset 0,00 0,00 0,00 

   Siirtosaamiset 0,00 0,00 0,00 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 182 312,52 3 705 996,64 523 684,12 
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VASTATTAVAA 1.1.2018 31.12.2018  
OMA PÄÄOMA 1 974 784,90 1 914 511,59 -60 273,31 

 Peruspääoma 2 204 288,85 2 204 288,85 0,00 

Liittymismaksurahasto 333 363,20 333 363,20 0,00 

 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -562 867,15 -562 867,15 0,00 

 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 -60 273,31 -60 273,31 

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET   
VARAUKSET 0,00 0,00 0,00 

  Poistoero  0,00 0,00 0,00 

  Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 0,00 

    
PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 0,00 0,00 

  Eläkevaraukset 0,00 0,00 0,00 

  Muut pakolliset varaukset 0,00 0,00 0,00 

    
VIERAS PÄÄOMA 1 207 527,62 1 791 485,05 583 957,43 

 Pitkäaikainen 0,00 0,00 0,00 

  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0,00 0,00 0,00 

  Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00 

  Muut velat 0,00  0,00 

    
 Lyhytaikainen 1 207 527,62 1 791 485,05 583 957,43 

  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0,00 0,00 0,00 

  Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00 

  Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00 

  Ostovelat 15 325,06 41 257,13 25 932,07 

Muut velat 0,00 0,00 0,00 

  Siirtovelat 1 192 202,56 1 750 227,92 558 025,36 

    

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 182 312,52 3 705 996,64 523 684,12 

    

Liikelaitoksen tunnusluvut    

Omavaraisuusaste % 51,66 %   

Suhteellinen velkaantuneisuus % 373,42 %   

Kertynyt alijäämä -623140,46 €Hei   
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6 Henkilöstöraportti 

6.1 Yleistä 
 
KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt neuvottelivat vuonna 2013 uuden suosituksen henki-
löstöraportista. Suositus antaa pohjan kehittää kunnan omaa raportointia, strategista henkilöstöjohtamista 
sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä. Suositus rakentuu viitekehykseen, joka painottuu 
kehittämisen ja vaikuttavuuden arviointiin unohtamatta määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja. Suositusta on 
noudatettu soveltuvin osin myös Lappajärven kunnan henkilöstöraportissa siltä osin kuin tiedot ovat saata-
vissa kunnan tietojärjestelmistä. 
 
Tämän henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa kokonaiskuva Lappajärven kunnan henkilöstötilanteesta 
vuonna 2018. Tiedot ilmoitetaan 31.12.2018 tilanteen mukaan. Raportti sisältää tietoa henkilöstön määrästä, 
rakenteesta, tapahtuneista muutoksista, henkilöstökustannuksista, sairauspoissaoloista ja eläke-ennusteen. 
Raportti on tarkoitettu työyhteisön, johdon ja poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön. 
Henkilöstövoimavarojen arviointi edistää henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta ja tukee myös päätöksente-
kijöitä resurssien suuntaamisessa. Henkilöstöraporttia voidaan käyttää henkilöstöresurssien seurantaan ja 
vaikuttavuuden arviointiin sekä mahdollisten muutostarpeiden tueksi. Työterveyshuolto tarvitsee tietoa hen-
kilöstön tilan (terveys, hyvinvointi, motivointi) ennakointiin ja esimerkiksi työsuojelutietoa tapaturmista ja 
sairauspoissaolojen kehityksestä. 
 
Kiinteistöjen sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet paljon poissaoloja, joten sijaisten tarve on ollut suuri. Si-
säilmaongelmien vuoksi yhteiskoulun henkilökunta ja oppilaat siirrettiin väistötiloihin, ainoastaan kirjaston 
väki jäi entisiin tiloihin. Tilat on ylipaineistettu, ja tilannetta seurataan. 
Lappajärven kunnan palveluksessa oli 110 henkilöä 31.12.2018. Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuh-
teessa (vakituiset) oli 85 henkilöä, määräaikaisia oli 14, sijaisia 9 ja työllistettyjä 2.  
Kunnanhallitus on hyväksynyt Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2018.  
 

6.2 Henkilöstövoimavarat 

6.2.1 Koko henkilöstön määrä vuosina 2016 – 2018 
 

 2016 2017 2018 Muutos 

Yleishallinto 11 10 7 -3 

Sivistystoimi 75 66 75 +9 

Tekninen toimi 27 30 26 -4 

Elinvoimapal-
velut 

 1 2 +1 

Yhteensä 113 107 110 +3 

 
Koko henkilöstön määrään sisältyvät kunnan palveluksessa olleet koko- ja osa-aikaiset henkilöt 31.12.2018. 
Osa-aikaisia ei ole laskennallisesti muutettu kokoaikaisiksi. Lukuun sisältyvät vakituisten lisäksi määräaikaiset, 
sijaiset ja työllistetyt. Luvuissa näkyvät myös henkilöt, jotka ovat palkattomalla virka-/työvapaalla. Kokoaikai-
sia oli 86 ja osa-aikaisia 23. Vakituisista osa-aikaisia oli 10.  
Henkilöstöä oli yleishallinnossa 6,4 %, sivistystoimessa 68,2 %, teknisessä toimessa 23,6 % ja elinvoimapal-

veluissa 1,8 %.  
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Työpäivät tulosalueittain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuokratyöntekijöitä ei ole ollut. Kunta palkkasi kesätyöntekijöitä lähinnä puistotöihin ja vapaa-aikatoimen 

tehtäviin. 

Toimialat on jaettu hallintokunnittain seuraavasti: 

Yleishallinto: hallintopalvelut, toimistopalvelut, talouspalvelut 

Sivistystoimi: opettajat ja koulun muu henkilökunta, 

Tekninen toimi: tekninen toimisto, ympäristösuojelu, rakennustarkastus, kirvesmiehet, kiinteistönhoitajat, 

siivoojat 

Elinvoimapalvelut: elinkeinoelämä, vapaa-aikatoimi, hanketoiminta 

 

 

Tulosalue Työpäivät 

Yleishallinto 1810 

Sivistystoimi 15916 

Tekninen toimi 7239 

Elinvoimapalvelut 718 

Yhteensä 25683 

Yleishallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Elinvoimapalvelut

Miehet 1 16 15 2

Naiset 6 59 11 0
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6.2.2 Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan henkilöstö (ns. vakituiset) toimi-
aloittain 

 

 
 

 2016 
miehet 

2016 
naiset 

2016 
yht. 

2017 
miehet 

2017 
naiset 

2017 
yht. 

2018 
mie-
het 

2018 
naiset 

2018 
yht. 

Muutos 
ed. 
vuosi 

Yleishallinto 1 7 8 1 6 7 1 5 6 -1 

Sivistystoimi 11 45 56 9 46 55 7 47 54 -1 

Tekninen 
toimi 

11 13 24 11 13 24 13 11 24 0 

Elinvoima-
palvelut 

      1 0 1  

Yhteensä 23 65 88 21 65 86 22 63 85 -1 

 
Miehiä oli 22 ja naisia 63, eli miesten osuus oli 25,9 % ja naisten osuus 74,1 %. Henkilöstöstä 7,1 % oli yleis-
hallinnossa, 63,5 % sivistystoimessa, 28,2 % teknisessä toimessa ja 1,2 % elinvoimapalveluissa. 
Vakituisista henkilöistä oli osa-aikaisia 11, joista yleishallinnossa 1 ja sivistystoimessa 10. 
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6.2.3 Määräaikainen henkilöstö 
  2016 

miehet 
2016 
naiset 

2016 
yht. 

2017 
miehet 

2017 
naiset 

2017 
yht. 

2018 
miehet 

2018 
naiset 

2018 
yht. 

Yleishallinto 
kokoaikainen 
osa-aikainen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 

1 

 
2 

 
2 
1 

 
 

 
1 

 
1 

Sivistystoimi 
kokoaikainen 
osa-aikainen 

 
1 
1 

 
6 
4 

 
7 
5 

  
3 
2 

 
3 
2 

 
1 
1 

 
1 
3 

 
2 
4 

Tekninen 
toimi 
kokoaikainen 
osa-aikainen 

 
1 
1 

  
1 
1 

 
3 
1 

 
 
 

 
3 
1 

 
1 
1 

  
1 
1 

Elinvoimapal-
velut 
kokoaikainen 
osa-aikainen 

    
1 

  
1 

 
 

1 
1 

  
 

1 
1 

Yhteensä 5 12 17 6 8 13 6 5 11 

 
Määräaikaisia henkilöitä oli yleishallinnossa 1, sivistystoimessa 6, teknisessä toimessa 2 ja elinvoimapalve-
luissa 2. Määräaikaisista osa-aikaisia oli yhteensä 6. 

6.2.4 Työllistetyn henkilöstön ja sijaisten määrä toimialoittain 
 

 2016 
Työllis-
tetyt 

2016 
Sijaiset 

2017 
Työllistetyt 

2017 
Sijaiset 

2018 
Työllistetyt 

2018 
Sijaiset 

2018 
Oppilas/ 
harjoittelija 

Yleishallinto        

Sivistystoimi  7  6 2 10  

Tekninen toimi 1  2     

Elinvoimapalvelut       2 

Yhteensä 1 7 2 6 2 10 2 
 

Vuoden 2018 lopussa oli 10 sijaista ja 2 työllistettyä, jotka kaikki työskentelivät sivistystoimessa.  
Elinvoimapalveluissa oli 2 oppilas/harjoittelijaa. 
 

6.2.5 Henkilöstön määrä palvelussuhderyhmittäin 
 
Kunnan palveluksessa oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa (vakituiset) 85 henkilöä, määräai-
kaisia oli 11, sijaisia 10, työllistettyjä 2 ja oppilas/harjoittelijoita 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85

11

10
2 2

vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppilas/harjoittelijat
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Kunnan henkilöstöstä 77,3 % oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa, määräaikaisia oli 10,0 %, 
sijaisia 9,1 %, työllistettyjä 1,8 % ja oppilas/harjoittelijoita 1,8 %. 
 

  2016 2017 2018 Muutos 
ed.vuosi 

Vakituiset 88 86 85 -1 

Määräaikaiset 17 13 11 -2 

Työllistetyt 1 2 2  

Sijaiset 7 6 10 +4 

Oppilas/harjoittelija   2 +2 

Yhteensä 113 107 110 +3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuntatyönantajien tilastojen mukaan kunta-alalla työskenteli 419 000 henkilöä lokakuussa 2017. Henkilös-
töstä kokoaikaisia oli 363 000, osa-aikaisia 55 000 ja sivutoimisia 1 000. Henkilöstöstä naisia oli 80 %, kuukau-
sipalkkaisista naisia 81 % ja tuntipalkkaisista naisia 15 %. Virkasuhteisia oli 26 %, työsuhteisia 74 % ja vakinai-
sia 78 %. 

Koulutusasteittain kunnallinen henkilöstö jakaantui vuonna 2017 seuraavasti: toinen aste 37,6 %, ylempi kor-
keakouluaste 21,4 %, alempi korkeakouluaste 20,1 %, alin korkea-aste 13,8 %, koulutusaste tuntematon 4,6 
%, tutkijakoulutusaste 1,3 % ja erikoisammattikoulutusaste 1,2 %. 
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6.3 Henkilöstön ikärakenne ja sitoutuminen 
 
6.3.1 Vakituisen henkilöstön ikärakenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 8 henkilöä ja alle 30-vuotiaita ei ollenkaan. 
Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 52,4 vuotta, naisten keski-ikä oli 52,1 vuotta ja miesten keski-ikä 53,1 
vuotta. 
 
KT Kuntatyönantajien tilastojen mukaan kunta-alalla työskentelevän henkilöstön keski-ikä on noin 45,8 
vuotta vuonna 2017, naisten 45,8 vuotta ja miesten 45,5 vuotta. Vakituisen henkilöstön henkilöstön keski-
ikä oli 47,9 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 38,0 vuotta.  

6.3.2 Määräaikaisten ja sijaisten ikärakenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 50,6 vuotta; naisten 42,1 vuotta ja miesten 59,1 vuotta.  
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6.3.3 Sijaisten ja työllistettyjen ikäjakauma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sijaisten ja työllistettyjen keski-ikä oli 42 vuotta; miesten 35 v ja naisten 47,8 v. 

 

6.3.4 Henkilöstön sitoutuminen työyhteisöön 
 
Lappajärven kunnan henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä, mitä osoittaa pitkät työurat kunnan palveluksessa. 
Yli 30 vuotta kunnan palveluksessa olleita on 14. Vuonna 2018 eläkkeelle jäi viisi henkilöä ja uusia henkilöitä 
tuli kuusi. 
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Alla oleva taulukko sisältää kaikki kunnan palveluksessa tehdyt työpäivät eli lukuun sisältyvät vakituisen 
henkilöstön lisäksi määräaikaiset, sijaiset ja työllistetyt. 
Opetushenkilöstöllä ei ole vuosilomapäiviä vaan laksennallinen vuosiloma-aika. 
 

Työajan jakautuminen Työpäivät 

Yleishallinto 1810 

Sivistystoimi 15916 

Tekninen toimi 7239 

Elinvoimapalvelut 718 

Yhteensä 25683 

 
 
Maksettu palkka eriteltynä toimialoittain 
 

  
Raha-
palkka 

Vars.kk 
palkka 

Lisä-ja yli-
työt 

Työaika-
korv 

Lomaraha-
korv 

Muut 
kust 

Poissaolokustan-
nukset 

Yleishallinto 370459 292858 212 103 19008 12307 45971 

Sivistystoimi 2350936 1908317 1051 625 89638 130297 221008 

Tekninen 
toimi 847888 480494 157285 25760 31788 6376 146186 

Elinvoimapal-
velut 100512 85084 185   6198 1619 7426 

Yhteensä 3669796 2766752 158733 26488 146633 150599 420591 

6.3.5 Eläköityminen 
 
Kunnan palveluksesta siirtyi viisi henkilöä (2 miestä, 3 naista) vanhuuseläkkeelle vuonna 2018.  
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Eläköitymisennuste perustuu KEVA:n arvioon. 
 
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. 
 

Yleiselle vanhuuseläkkeelle voi jäädä saavutettuaan yleisen vanhuuseläkeiän. Jokaisella ikäluokalla on oma 
eläkeikä. Kun saavuttaa eläkeiän, ei ole pakko jäädä eläkkeelle, vaan voi jatkaa työssä ja kerryttää lisää elä-
kettä. 

Syntymävuosi Yleinen vanhuuseläkeikä 

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 
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http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160081
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160081
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Alla olevassa taulukossa on 58 vuotta ja sen yli olevan henkilöstön määrä 
 

Pal Suk  58 v 
  
59v  60v 

  
61v 62v   63v   64v   65v   66v   67v  68v Yht. 

vak miehet 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 0 9 

vak naiset 9 4 1 1 1 1 3 0 0 0 0 20 

ma miehet 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4 

ma naiset 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

sij miehet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sij naiset 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

työll. miehet 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

työll. naiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Yht. 10 6 3 3 3 2 8 0 0 2 0 37 

 

6.3.6 Poissaolot vuonna 2018 
 

  
Sai-
raus 

Työ-
tap. 

Kuntou-
tus 

Perhe-
vap. 

Muu 
va-
paa 

Lap-
sair Vuor.vap 

Lomau-
tus 

Vuosi-
loma 

Yleishallinto 66 0 0 0 5 0 0 0 312 

Sivistystoimi 1592 0 21 540 294 40 103 516 1091 

Tekninen 
toimi 208 38 9 90 381 6 0 0 1523 

Elinvoimap. 0 0 0 0 2 0 0 0 32 

Yhteensä 1866 38 30 630 682 46 103 516 2958 

Taulukosta voidaan huomata, että erityisesti sairauspoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi edelliseen 
vuoteen verrattuna 
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Vuoden 2018 sairauspoissaolot on laskettu koko henkilöstöstä vuoden aikana eli mukana ovat myös tilapäiset 
työntekijät.  
Sairauspoissaolot olivat noin 15,3 pv/hlö vuonna 2018. Teknisessä toimessa sairauspoissaolot ovat vähenty-
neet jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna, mutta sivistystoimessa kasvaneet merkittävästi. Myös 
yleishallinnossa sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Noin kolmellakymmenellä vakituisella henkilöllä ei ollut 
yhtään sairaus-poissaolopäivää koko vuonna. 
 
Sairauslomapäivät kalenteripäivinä osastoittain: 

  1 - 3 pv 4 - 29 pv 
30 - 60 
pv 

61 - 90 
pv 

91 - 180 
pv 

181 - 365 
pv   Yht. 

Yleishallinto 5  61    66 

Sivistystoimi 26 249 234 80 489 514 1592 

Tekninen toimi 14 96 98    208 

Elinvoimapalvelut       0 

Yhteensä 45 345 393 80 489 816 1866 

 
Taulukosta ei käy ilmi se, minkä mittaisina sairauslomapäivät on myönnetty. Taulukko on muodostunut sen 
mukaan, miten monta sairauslomapäivää henkilöllä on ollut vuoden aikana. Taulukosta voidaan päätellä, että 
muutamilla henkilöillä on ollut pidempiaikainen sairausloma. 
Sairauspoissaolot hallintokunnittain: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Yleishallinto 6,7 5,1 1,1 16,9 14,6 1,9 6 

Sivistystoimi 17,1 10,2 12,6 20,2 14,4 17,1 23,1 

Tekninen toimi 8,5 5,2 10,0 9,0 14,6 9,6 5,2 

Elinvoimapalvelut      0 0 

3,5 %

85,3 %

11,1 %

0,0 %

Sairauspoissaolot hallintokunnittain

Yleishallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Elinvoimapalvelut
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Kunta-alan sairauspoissaolojen määrä kasvoi 2000-luvulla aina vuoteen 2008 asti, jolloin sairauspoissaoloja 
oli keskimäärin 19,4 päivää yhtä henkilötyövuotta kohden. Tästä lähtien sairauspoissaolot vähenivät vuoteen 
2015 mennessä keskimäärin 2,9 päivällä. Alla olevassa taulukossa tilastoa kunta-alan sairauspoissaoloista. 
 

Vuosi 
 
 

Kaikki 
 
 

Miehet 
 
 

Naiset 
 
 

Vakituiset 
 
 

Määrä-aikaiset 
 
 

2017 16,7 12,7 18,0 17,7 13,0 

2015 16,5 12,9 17,6 17,5 12,8 

2010 18,4 14,9 19,5 19,5 14,5 

2005 19,0 15,6 20,3 20,7 13,8 

2000 16,8 14,6 17,6 18,5 12,1 

 
 
Sairauspoissaolotietojen lähde: Työterveyslaitos, Kunta 10-tutkimus + Helsinki. 
 
 
 

6.4 Henkilöstön osaaminen, kehittäminen ja koulutus 
 
Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen suunnitel-
malliseen kehittämiseen kuuluvat osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkimi-
nen. Osaamisen kehittämiseen sisältyvät täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutus sekä erilaiset työssä oppi-
misen ja osaamisen kehittämisen tavat. 
Laki koulutuksen korvaamisesta tuli voimaan 1.1.2014 ja työnantajalla on oikeus koulutuskorvaukseen sel-
laisesta koulutuksesta, joka perustuu suunnitelmaan.  Kunnanhallitus hyväksyi Lappajärven kunnan henki-
löstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2018. Kunnat voivat hakea koulutuskorvausta työttömyysvakuu-
tusrahastolta. Koulutuskorvaus on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakus-
tannuksesta. Koulutuskorvauksen perusteena käytettävä palkkakustannus lasketaan siten, että työntekijöi-
den keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien määrällä. 
Koulutuskorvaus oli 884,74 euroa vuonna 2018. 

 
Talousarvioon 2018 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 kehit-
tääkseen ammattitaitoaan tarpeen ja määrärahojen puitteissa. Koulutustarpeet ja –toiveet kartoitetaan ke-
hityskeskusteluissa.  
 
Koulutuspäivät osastoittain: 
 

  Opv/Opps Koulutus 

Yleishallinto 0 13 

Sivistystoimi 0 27 

Tekninen toimi 0 22 

Elinvoimapalvelut 0 0 

Yhteensä 0 62 
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Taulukosta voidaan todeta, että opintovapaata ei ole käytetty lainkaan vuonna 2018. Myös koulutuspäivien 
käyttö on hieman vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Tosin tähän tilastoon tulostuvat ainoastaan 
koko päivän kestäneet koulutukset eli jos koulutus on kestänyt alle kuusi tuntia, ei koulutus näy tässä tilas-
tossa. Sivistystoimessa kehityskeskustelut pidetään yleensä vuosittain – koulujen lukuvuosikierron mukaan 
kehityskeskustelut perusopetuksessa ja lukiossa eivät aina ajoitu samalle kalenterivuodelle. Vuonna 2018 ei 
pidetty kehityskeskusteluja rehtorivaihdoksen sekä siirtymien takia. Ne pidetään vuoden 2019 aikana. Hen-
kilöstöä on koulutettu joko omana koulutuksena (mm. veso-koulutukset), saatujen hankkeiden koulutuksina 
tai henkilöstö on osallistunut ulkopuoliseen koulutukseen tarpeen mukaan.  Näistä omista koulutuksista ke-
rääntyi vuonna 2018 yhteensä vähintään 110 kuuden tunnin koulutuspäivää.  
Henkilökunnalle järjestettiin tietoturvakoulutusta. 
 
Henkilöstöhallintojärjestelmään ei ole kaikkien henkilöiden osalta syötetty tutkintoastetta, joten järjestel-
mästä ei ole tulostettavissa luotettavaa henkilöstön koulutustasotietoa. Pääsääntöisesti henkilöstö on päte-
vää, lähinnä sijaisuuksiin tai määräaikaisiin tehtäviin on palkattu epäpätevää henkilöstöä. 
 

6.5 Panostukset henkilöstöön  
 
Talousarviossa oli 10.000 euron määräraha henkilökunnan tyky-toimintaan. Määrärahalla ostettiin Kuntose-
teli +-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 –toimenpideohjel-
man. Lappajärven kunta julistautui savuttomaksi 1.1.2013 alkaen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 18.6.2018 Laa-
jan 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 yhteistoiminta-
tehtävissä ja he antoivat suostumuksensa.  
 
Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toimikausi on 1.1.2018 – 31.12.2021. 
Toimikunnan kokoonpano: 
Päivi Huhtala  työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja 
Antti Turpeinen  työsuojeluvaltuutettu, työntekijät, 31.7.2018 saakka 
Jaana Pyy  työsuojeluvaltuutettu, työntekijät, 1.8.2018 alkaen  
Asko Kuoppala työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilöt 
Tuula Ala-Lantela työsuojelutoimikunnan jäsen 

 
Työsuojelutoimikunnan varajäsenet ovat Anu Vähälä (Kuoppala), Tarja Mäkiniemi (Pyy) ja Minna Takala (Ala-
Lantela). 

 
Työsuojeluvaltuutetut: 
Toimihenkilöiden edustajat:   
Asko Kuoppala työsuojeluvaltuutettu 
Anu Vähälä  I varavaltuutettu 
Päivi Pippola  II varavaltuutettu  
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Työntekijöiden edustajat 
Antti Turpeinen työsuojeluvaltuutettu, 31.7.2018 saakka 
Jaana Pyy  I varavaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu 1.8.2018 alkaen 
Minna Takala  II varavaltuutettu, I varavaltuutettu 1.8.2018 alkaen 
Tarja Mäkiniemi II varavaltuutettu 23.10.2018 alkaen 

 
Toimikunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa ja käsitteli 19 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 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa 
ajalle 1.1.2018 – 31.12.2018. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman liitteeksi on laadittu Työkyvyn hal-
linta, seuranta ja varhainen tuki –asiakirja sekä Suositus päihdeongelmaisen hoitoonohjausjärjestelmäksi.  
Työpaikkakäyntejä ja terveystarkastuksia on suoritettu lähes suunnitelman mukaisesti. Työterveyshuollon ul-
koiset kustannukset olivat 64.754,36. Sairausvakuutuskorvaukset olivat 27.894,08 euroa ja tapaturmakor-
vaukset 0 euroa. 
 
Työterveyshuollon toimintatietojen mukaan korvausluokkaan I kuuluvat kustannukset olivat yhteensä 
27.639.02 euroa. Kustannuksiin sisältyi työpaikkaselvityksiä (51 h), yksilön neuvonta- ja ohjauskäyntejä yh-
teensä 270 (kpl) ja muita terveystarkastuskäyntejä yhteensä 165 (kpl). Korvausluokkaan II kuuluvat kustan-
nukset olivat yhteensä 23.322,05 euroa. Sairaanhoitokäyntejä lääkärillä ja terveydenhoitajalla oli yhteensä 
460. Tutkimuskäyntejä laboratoriossa ja kuvantamisessa oli yhteensä 282.  
 
Työkykyä ylläpitävä toiminta on työnantajan ja työntekijöiden sekä työpaikan yhteistoimintaorganisaatioiden 
yhteistyössä toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka avulla tuetaan ja edistetään jo-
kaisen 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 sekä järjestettiin kaikille yhteisesti suunnattuja tapahtumia, kuten patikkaretki ja jouluruokailu. 
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7 Allekirjoitukset ja merkinnät 
 
LAPPAJÄRVEN KUNNANHALLITUS 
Lappajärvi 28.3.2019 
 
 
 
Hannu Kuoppala  Arja Lehtola 
kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen varajäsen 
 
 
 
Maarit Ahola   Jari Hernesniemi 
kunnanhallituksen jäsen  kunnanhallituksen jäsen 
 
 
 
Aku-Matti Juttuniemi  Elina Löytömäki 
kunnanhallituksen jäsen  kunnanhallituksen jäsen 
 
 
Vesa Luoma   Tuomo Lehtiniemi 
kunnanhallituksen varajäsen  kunnanjohtaja 
 
 
 

8 Tilinpäätösmerkintä 
 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
Lappajärvi ____._____ 2019 
 
 
KPMG JULKISHALLINON PALVELUT OY 
 
 
 
Kati Mäntylä 
KTM, JHTT, HTM 
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9 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 
 

Pääkirja 
Päiväkirja 
Talousarvion  toteutumisvertailut 
Tuloslaskelma 
Rahoituslaskelma 
Tase 
Tase-erittelyt 
 

KIRJANPIDON TOSITELAJIT 
 
2 muistiotositteet 
6 jaksotukset 
7  vyörytykset 
8 oikaisut tilinavaussaldoihin 
9 käyttöomaisuusviennit 
101 -106 ostoreskontra 
151-153 myyntireskontra 
154 myyntireskontra / Intrumin viitesuoritukset 
156 myyntireskontra / Intrumin suoritukset 
201 tiliotteet 
301 palkat 
310 matkalaskut 
401 -470 ostolaskut 
490 toimeentulotuki 
603-682 laskutukset 
 
PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 
 
Tasekirja 
Tase-erittelyt 
Pääkirja 
Päiväkirja 
 
Tositeaineisto säilytetään paperitositteina 10 v. 

 


