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Lapinlahden kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
1. Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan kokoonpano 1.6.2017 alkaen oli seuraava:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Rusanen Juha-Pekka, puheenjohtaja 1.3.2020 saakka
Rauno Savolainen, puheenjohtaja 18.8.2020 alkaen.

Ukkonen Markku

Knapp Noora, varapuheenjohtaja

Kaatrasalo Kati

Parviainen Eine

Tanskanen Tiina

Tervakoski Jarno 1.9.2020 saakka
Esko Soininen 20.10.2020 alkaen

Soininen Esko, Irma Korhonen

Väänänen Harri

Hiltunen Kauko

Lautakunnan sihteerinä on toiminut asianhallintasihteeri Anja Mähönen ajalla 1.1.2020–31.8.2020 ja palvelusihteeri Sanna Nissinen ajalla 1.9.2020–31.12.2020.
Valtuustokauden alussa tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2018–2020 valittiin BDO Audiator Oy. Vastuullisena
tilintarkastajana on toiminut JHT, HT Lilja Koskelo ja avustavana tilintarkastajana JHT, HT Pentti Tanskanen.
Tilintarkastaja on osallistunut lautakunnan kokouksiin harkintansa mukaan.
1.1 Tarkastustoiminta
Kuntalain 121 §:n 2 momentin 2, 3 ja 5 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on
- arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa
- toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
- arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
- valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa
ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Arviointityön suorittamiseksi lautakunta on hyväksynyt nelivuotissuunnitelman vuosittaisine painopistealueineen
ja tarkemman työohjelman kutakin vuotta varten.
Arvion antamiseksi lautakunta on kokoontunut kahdeksan kertaa ja kuullut kokoustensa yhteydessä johtavia
luottamushenkilöitä sekä viran- ja toimenhaltijoita seuraavasti:
Pvm.

Kuultava/tutustumispaikka

Aihe

17.2.2020

Ympäristösihteeri Helena Tukiainen

Ympäristösuojelun järjestelyt.

Rakennusliike Eero Reijonen Oy:n työpäällikkö Timo Kainulainen, rakennustyön valvoja Jorma Heiskanen, tekninen johtaja
Rami Linna, sivistysosaston osastopäällikkö
Rainer Leskinen sekä Matin ja Liisan koulun
rehtori Juhani Sammallahti

Tutustuminen Matin ja Liisan koulun remontointiin ja laajennukseen.
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16.3.2020

20.4.2020

31.8.2020

28.9.2020

26.10.2020

30.11.2020

14.12.2020

Palvelulautakunnan puheenjohtaja Katri
Hämäläinen sekä palvelulautakunnan
varapuheenjohtaja Jorma Rannio

Palvelulautakunnan puheenjohtajiston kuuleminen sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen järjestämisestä ja taloudesta.

Kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Talouden, investointien ja elinkeinoelämän
tilannekatsaus.

Hallintojohtaja Ulla Nikulainen ja taloussihteeri Eeva Saarelainen

Talous

Mielenterveys- ja perheneuvolan esimies
Marja-Leena Pakarinen

Mielenterveys- ja perheneuvolan palvelujen järjestäminen.

Mielenterveysneuvolan sairaanhoitaja
Markus Keränen

Mielenterveysneuvolan palvelujen järjestäminen
työntekijän näkökulmasta

Hallintojohtaja Ulla Nikulainen ja taloussihteeri Eeva Saarelainen

Talouden ja hallinnon yleiskatsaus.

Työllisyyskoordinaattori Mirka Tuppurainen

Työllisyys ja tutustuminen työpajatoimintaan.

Nuorisotoimen lähiesimies Tanja Jokiniemi

Nuorisotoimen yleiskatsaus

Palvelulautakunnan puheenjohtaja Jorma
Rannio

Palvelulautakunnan toiminta ja suuntaviivat loppuvaalikaudelle

Kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Talouden, investointien ja elinkeinoelämän
tilannekatsaus.

Kaskikuusen kansalaisopiston rehtori Marko
Komulainen

Kaskikuusen kansalaisopiston yleiskatsaus.

Tekninen johtaja Rami Linna

Teknisen toimen yleiskatsaus.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Anne
Waldèn

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yleiskatsaus.

Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Nieminen

Varhaiskasvatuksen yleiskatsaus.

Avohuollon ohjaaja Tiina Husso-Moilanen
sekä asumispalvelujen esimies Terttu
Korhonen

Tapaturmien seuranta Hairpro-ohjelmalla.

Kaskihovi Oy:n toimitusjohtaja/isännöitsijä
Sirpa Poussa

Kaskihovi Oy:n yleiskatsaus.

Johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Halmemies
sekä sosiaalityöntekijä Raija Ruotsalainen

Sosiaalityön sekä vammais- ja kehitysvammapalveluiden yleiskatsaus.

Vanhustyönjohtaja Elisa Pajala sekä kotihoi- Kotihoidon, palveluasumisen sekä palvelujen
don esimies Tuija Kelahaara
ostamisen yleiskatsaus.

Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat oman harkintansa mukaan ilmoittaneet esteellisyydestään asioita
käsiteltäessä.
Kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet ovat seuranneet valtuuston ja kunnanhallituksen työskentelyä kunnan
kotisivuilta. Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet muiden toimielinten päätöksentekoa seuraavasti:
Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto

Juha-Pekka Rusanen, Rauno Savolainen

Palvelulautakunta

Harri Väänänen ja Eine Parviainen

Tekninen lautakunta

Noora Knapp

Ympäristölautakunta

Jarno Tervakoski, Esko Soininen
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Lautakunta on saanut selonteon tilintarkastajan suorittamista tarkastuksista tilintarkastajan raporteissa ja on
perehtynyt tilintarkastuskertomukseen.
Lautakunta on suorittanut kuntalain 84 §:n mukaisten kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
sidonnaisuusilmoitusten valvonnan kokouksessaan 14.12.2020 ja saattanut ilmoitukset 23.2.2021 valtuustolle
tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset ovat luettavissa kunnan kotisivuilla.
2. Tarkastuslautakunnan katsaus
Vuoden 2020 tilinpäätös toteutui parempana kuin talousarviossa ennakoitiin. Vuodesta 2020 muodostui
1,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Valtion maksama koronatuki vaikutti positiivisesti kunnan tulokseen. Valtion
maksamien koronatukien määrä oli 2,4 miljoonaa euroa. Ilman näitä tukia tilinpäätös olisi ollut alijäämäinen
0,472 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa sosiaali- ja terveystoimen menojen ylityksistä.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä tulevaisuudessa, että talousarviosta tehdään mahdollisimman realistinen
seuraavalle vuodelle, jotta tilivuonna tulisi mahdollisimman vähän budjettiin ylityksiä tai alituksia. Koronatuki pelasti Lapinlahden kunnan talouden vuonna 2020. Ilman sitä tilinpäätös olisi ollut voimakkaasti miinuksella. Tänä
vuonna 2021 ei ole odotettavissa, että koronatuki pelastaa kunnan taloutta tasapainoon vastaavalla tavalla.
Seuraavalle tarkastuslautakunnalle nykyinen lautakunta haluaa muistuttaa, että budjettia ja talouden toteutumaa
seurataan koko vuoden ajan kaikilla osastoilla kohtuullisen reaaliaikaisesti. Vaikka taseessa on ylijäämää noin 3
miljoonaa euroa ”hyvänä puskurina”, tulevia vuosia varten olisi syytä ryhtyä pikaisesti laatimaan talouden
tasapainottamisohjelmaa.
Talousarviovuodelle 2020 ei oltu lisätty uusia sopeuttamistoimia, vaan edellytettiin vuoden 2019
talousarviossa sovittujen toimenpiteiden jatkamista. Taloussuunnitelmat vuosille 2021–2023 ovat ylijäämäisiä.
Vuoden 2020 osalta myös suunnitellut tavoitteet jäivät osittain toteutumatta. Tarkastuslautakunta katsoo, että
tilinpäätöksen valossa parannettavaa riittää erityisesti palvelulautakunnan puolella. Sosiaali- ja
terveysosaston kulut ylittyivät vuonna 2020 noin 1,4 miljoonalla eurolla muutettuun talousarvioon nähden. Palvelulautakunnan talousarvio on ollut epärealistinen useana peräkkäisenä vuotena. Vuonna 2018 menot olivat
40,208 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 talousarvio oli 39,585 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 menot olivat 41,686
miljoonaa euroa ja vuoden 2020 talousarvio 41,263 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 menot olivat 44,312 miljoonaa
euroa ja vuoden 2021 talousarvio on 42,577 miljoonaa euroa. Palvelulautakunnan haasteisiin lukeutuu muun
muassa ennalta arvaamattomat kulut. Sosiaali- ja terveysosaston kulurakenteeseen ja kulukehityksen hillitsemiseen tulee kiinnittää tulevaisuudessa erityistä huomiota. Sote uudistuksen vaikutukset tulisi myös huomioida.
Lapinlahden kunnan palvelujen kehittämistä tulee jatkaa tulevaisuudessa niin taloudellisesta kuin
toiminallisestakin näkökulmasta. Kunnan talous on saatava vakaalle pohjalle kestävällä tavalla, jotta
Lapinlahden kunta pystyy vastaamaan ikääntyvän väestön kasvaviin palvelutarpeisiin ja kuntasektorin erilaisiin
tulevaisuuden haasteisiin. Kunnan asukasluku on laskussa. Alueella kuolee enemmän ihmisiä kuin lapsia
syntyy tilalle. Lisäksi alueelta muuttaa pois ihmisiä eikä uusia muuta tarpeeksi tilalle. Tarkastuslautakunta
painottaa edelleen toiminnallisten tavoitteiden merkitystä ja niiden kytkemistä taloudellisiin tavoitteisiin. Kaikkien
tulosalueiden tulee sitoutua valtuuston tahtotilan toteuttamiseen ja yhteisten tavoitteiden eteen on jatkettava
työskentelyä. Tarkkuustasoa on pyrittävä parantamaan jo talousarvion laadinnassa. Talousarvion määrärahojen
ja tuloarvioiden tulee olla sitovia valtuuston tahtotilaan nähden hallintokuntatasolla eikä tulosaluetasolla. Näin
lautakunnille tulee enemmän harkintavaltaa oman toimialansa sisällä tapahtuvista määräraha- ja tuloarviomuutoksista. Myös investointien sitovuustasona tulisi olla hankeryhmä eikä yksittäinen hanke.
Lapinlahden kunnalla on edessä haasteellisia vuosia isojen investointien osalta ja tähän vaaditaan taloudellista
puskuria ja käyttötalouden tasapainoa. Viime vuoden merkittävimpiin investointeihin lukeutui muun muassa
uuden Matin- ja Liisan alakouluhankkeen valmistuminen ja käyttöönotto, joka tulee vaikuttamaan Lapinlahden
kunnan talouteen poistojen kautta merkittävästi myös tulevaisuudessa.
Myös koko kuntakonsernilla on iso vaikutus kunnan talouteen ja toimintaan. Kuntakonsernin tuloslaskelma vuoden 2020 osalta osoittaa noin 1,8 miljoonaa euroa ylijäämää. Tarkastuslautakunta painottaa edelleen kuntakonserniajattelua ja kuntastrategian noudattamista. Lapinlahden kunnan strategiaan 2017–2022 on linjattu,
että kuntakonsernin tulos on positiivinen joka vuosi ja kunnan taseessa on oltava ylijäämää.
Poikkeuksellinen vuosi on vaikuttanut myös tarkastuslautakunnan toimintaan. Rajoitusten takia lautakunta on kokoontunut osittain etäyhteyksiä hyödyntäen. Tarkastuslautakunnalla ei ole ollut mahdollisuutta tehdä tarkastuskäyntejä paikanpäälle eri toimipisteisiin rajoitusten vuoksi.
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Tarkastuslautakunta pyysi vuoden 2019 arviointikertomuksen pohjalta kunnanhallitusta antamaan selvityksen
valtuustolle esittämistään havainnoistaan. Selvitys esitettiin valtuustolle lokakuussa 2020 ja hyväksyttiin valtuutettujen toimesta. Tarkastuslautakunta antaa vuoden 2020 arviointikertomuksen pohjalta uusia havaintoja ja
toivoo, että havaintoihin tartutaan viime vuoden tavalla.
3. Valtuuston asettamat tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi vuonna 2020
Lapinlahden kunta saavutti talousarviossa määritellyt toiminnalliset tavoitteet hyvin, tavoitteet
toteutuivat joko kokonaan tai osittain. Töitä talouden tasapainottamiseksi on tehty kaikilla hallinnon aloilla.
Vuoden 2020 tilikauden tulos on 1,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Taseessa on 3 miljoonaa euroa ylijäämää.
Valtion myöntämä koronatuki ja kunnan omat toimenpiteet koronasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten hillitsemiseksi kohensivat tilikauden tulosta ylijäämäiseksi.
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Toimintatuotot ja –kulut
Ulkoiset toimintatuotot laskivat edellisvuoteen verrattuna 2,75 prosenttia eli 242 000 euroa. Toimintatuotot olivat
797,09 euroa/asukas (v.2019 812,11 euroa/asukas).
Ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 2,7 prosenttia eli 1,8 miljoonaa euroa. Suurimmat
euromääräiset kasvut ovat henkilöstökuluissa 1,2 miljoonaa euroa ja palvelujen ostoissa 0,6 miljoonaa euroa
sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa 0,3 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat 7315,96 euroa/asukas (v.2019
7030,44 euroa/asukas).

Vuosikatteen riittävyys
Vuosikate oli 486 euroa/asukas (v.2019 226 euroa/asukas). Vuoden 2020 tilinpäätöksessä vuosikate oli 4,5
miljoonaa euroa (v.2019 2,1 miljoonaa euroa). Vuosikate kasvoi edellisvuodesta 2,4 miljoonaa euroa eli 112,0
prosenttia. Vuosikatteen riittävyys oli 170 prosenttia poistoista ja arvonalentumisista.

8

Poistot ja vuosikate 1000 € ja
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1 250
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0,0 %

0
2016

2017

2018
Vuosikate 1000 €
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Vuosikate/poistot, %

2019
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Verot ja valtionosuudet
Tuloveroprosentti oli 21,25. Kokonaisverotulot kasvoivat 0,6 miljoonalla eurolla eli 2,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuudet lisääntyivät 3,8 miljoonalla eurolla eli 12,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä 64,4 miljoonaa euroa ja niiden osuus kunnan tuloslaskelman
mukaisista tuloista on yhteensä 88 prosenttia.
Lainat
Pitkäaikaista lainaa oli kertomusvuoden alussa 29,7 miljoonaa euroa (3 132 euroa/asukas) ja sitä lyhennettiin
2,8 miljoonalla eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 7,0 miljoonaa euroa, joten kertomusvuoden lopussa
pitkäaikaista lainaa oli 33,9 miljoonaa euroa (3 626 euroa/asukas). Pohjois-Savon kuntien lainamäärä on keskimääräin 3 667 euroa/asukas (talousarvio 2020 tiedot).
Lainakanta on kasvanut vuodesta 2016 (30.509.000 euroa) 3 426 000 euroa
Kassan riittävyys vuonna 2020 oli yhdeksän päivää, kun se vuonna 2019 oli nolla päivää. Koko konsernin
lainakanta oli yhteensä 6 405 euroa/asukas (v.2019 5 921 euroa/asukas). Konsernin velkamäärä on alhaisempi
kuin Pohjois-Savon kuntien keskiarvo 8 251 euroa/asukas.
Kuntakonsernin lainakanta oli vuoden lopussa noin 60 miljoonaa euroa. Kuntakonsernin suhteellinen
velkaantuneisuus oli 71,5 prosenttia (v. 2019 70,9 prosenttia). Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus
kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Raja-arvo on 50 prosenttia.
Tulevaisuudessa on syytä kiinnittää huomiota lainamäärän kasvuun, joka aiheuttaa riskin korkotason
mahdollisesti muuttuessa.
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3.1. Kunnanhallitus
Yleishallinto
Kunnanhallitus vastaa valtuuston asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Kunnanhallitus ohjaa,
johtaa ja kehittää kunnan hallintoa ja palvelutoimintoja. Asioiden valmistelu Lapinlahden kunnassa on jatkunut
hyvällä tasolla. Tarkastuslautakunta haluaa kuitenkin korostaa kuntastrategian toteuttamista hallinnossa
ja lautakuntatasolla osana talousarvioprosessia ja kunnan tulevaisuuden suunnittelua. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä kuntastrategian päivittämistä uuden valtuustokauden alussa.
Vuoden 2020 aikana kunnan valmiusryhmä kokoontui koronatilanteen mukaan. Valmiusryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Janne Airaksinen, hallintojohtaja Ulla Nikulainen, johtava lääkäri Jukka Tiihonen, sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Anne Waldén, sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, tekninen johtaja Rami Linna,
rakennusmestari Kimmo Karoluoto ja Kaskihovi Oy:n toimitusjohtaja/isännöitsijä Sirpa Poussa. Valmiusryhmän
tehtävänä oli seurata koronatilannetta ja siihen liittyvää ohjeistusta. Valmiusryhmä valmisteli kunnan omia koronaohjeita ottaen huomioon valtakunnallisen ohjeistuksen. Kunnan viestinnän merkitys poikkeusolosuhteissa
korostuu. Lapinlahden kunta tiedotti säännöllisesti kuntalaisille ja luottamushenkilöille ajankohtaisista asioista
pandemiaan liittyen. Vuonna 2020 kunnassa todettiin viisi koronavirustartuntaa. Tartuntaketjujen jäljityksessä
onnistuttiin hyvin. Kunta varautui huomattavasti suurempiin tartunta määriin ja sairaalan kuormitukseen. Arviot
eivät kuitenkaan toteutuneet ja pandemia pysyi Lapinlahdella hallinnassa.
Kunnan henkilöstö
Kunnan palveluksessa oli 589 vakinaista työntekijää (v.2019 581). Määräaikaisessa työsuhteessa palveli 163
työntekijää. Yhteensä henkilöstöä oli 752 (v.2019 746). Henkilöstön kokonaismäärä kasvoi kuudella henkilöllä
edellisvuoteen verrattuna. Työllistämisvaroin oli palkattuna kaikkiaan 49 työntekijää (v.2019 48) eripituisissa
työsuhteissa. Tarkastelukauden aikana eläkkeelle jäi 20 henkilöä, kuten edellisenäkin vuonna. Henkilöstökulut
nousivat edellisestä vuodesta 32,6 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,2 miljoonaa euroa.
Tähän vaikuttivat muun muassa sijaisten ja määräaikaisten tarve, palkankorotukset ja lomarahan maksaminen
täysimääräisenä.
Lapinlahden kunnan oli haasteellista rekrytoida ammattihenkilöstöä avoinna oleviin vakinaisiin virka- ja työsopimussuhteisiin. Sosiaali- ja terveysosastolla oli osassa ammattiryhmiä (lääkärit, hammaslääkärit, lähihoitajat,
sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät), joihin on haasteita rekrytoida työntekijöitä vakituisiin työ- tai virkasuhteisin.
Vuonna 2019 alkaneet haasteet vanhuspalveluiden lähihoitajien rekrytoinnissa laajenivat vuoden 2020 aikana
laajemmin muihinkin hoitoalan tehtäviin. Samankaltaisia haasteita on havaittavissa myös valtakunnallisesti.
Vuonna 2020 sairauspoissaolopäiviä kertyi yhteensä 10 832 kalenteripäivää, jotka laskivat merkittävästi
edellisvuoteen nähden. Määrä oli 14,4 sairauspäivää/työntekijä vuonna 2020 (v. 2019 17,5 pv), joista eniten
oli 1–4 päivän sairauspoissaoloja. Sairauspoissaoloista syntyvä kustannus Lapinlahden kunnalle keskipalkalla laskettuna oli 1,4 miljoonaa euroa (v.2019 2,0 miljoonaa euroa). Vielä on kuitenkin liian aikaista arvioida, johtuuko muutos tehdyistä toimenpiteitä vai vaikuttaako taustalla esimerkiksi koronapandemian myötä yleistyneet etätyöt. Tarkastuslautakunta painottaa, että kehityksen seuraamista on jatkettava
myös tulevassa lautakunnassa.
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Keskiarvo
2020

Keskiarvo
2019

Esimieheni rohkaisee ja kannustaa minua työssäni

2,34

2,35

Esimieheni kuuntelee ja kuulee ehdotuksiani työn kehittämisestä

2,24

2,2

Esimieheni on helposti lähestyttävä

2,02

1,99

Saan esimieheltäni rakentavaa palautetta

2,41

2,46

Esimieheni luottaa minuun

1,91

1,8

Esimieheni arvostaa minua työntekijänä

1,99

1,94

Esimiehelläni on hyvät esimiestaidot

2,39

2,37

Henkilöstökysely

Taulukko vuoden 2020 henkilöstökyselystä. Keskiarvo muodostuu asteikosta v¦lill¦ 1 täysin samaa mieltä,
4 täysin erimieltä.

sairauspoissaolot 2016-2020
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Työllistäminen
Lapinlahden kunnan työllisyysstrategian mukaisesti tavoitteena on jo pidemmän aikaa ollut passiivisen työmarkkinatuen menojen pienentäminen, mihin tarkastuslautakuntakin on kiinnittänyt huomiota edellisvuosien arviointikertomuksissa. Kunta maksoi Kelalle korvausta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta 655 815 euroa (v.2019
606 044 euroa). Korvausta maksettiin viime vuonna keskimäärin 131 työttömästä kuukausittain, joka on hieman
vähemmän, kuin vuonna 2019. Yhtä pitkäaikaistyötöntä kohden kunnan maksuosuus oli noin 5 006 euroa vuodessa (v.2019 4 523 euroa).
Tarkastuslautakunta vieraili työllisyyspalveluiden yksikössä Pitäjäntuvalla syksyllä 2020. Keväällä työllisyyspalvelut olivat koronan vuoksi kiinni ajalla 18.3.–31.5.2020. Koronarajoitukset vaikeuttivat vuoden
aikana pitkäaikaistyöttömien toimintoja kunnassa. Myös työllisyyspalveluiden henkilöstö oli osittain
muissa tehtävissä vuodeosastolla, vanhus- ja vammaispalveluissa sekä maskien ompelussa.
Työllisyyspalveluiden henkilöstöä on lisätty määräaikaisella kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalla ja
palveluohjaajalla, joka ei kuitenkaan vaikuttanut työllistämismenojen (sakkomaksujen) pienentymiseen.
Lapinlahden kunta työllistää vuosittain nuoria monipuolisiin kesätöihin. Nuorten kesätyöllistäminen toteutettiin
viime vuonna jälleen yhteistyössä 4H-yhdistysten kanssa. Nuorten kesätyöllistämiseen käytettiin 50 500 euroa (v.2019 49 706 euroa), josta 8 000 euroa käytettiin kesätyötukeen. Kesätyötä haki 78 nuorta, joista määrärahojen puitteissa 51 nuorta työllistettiin. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että nuorten kesätyöhakuun panostetaan myös tulevaisuudessa niin, että mahdollisimman monella nuorella on mahdollisuus
työllistyä.

3.2. Konserniohjaus
Nykyinen kuntalaki rakentuu konserniajattelun ympärille. Kuntakonsernilla on iso vaikutus kunnan talouteen ja
toimintaan, ja se on huomioitu myös kunnan strategiassa. Yksi Lapinlahden kunnan strategiaan kirjatuista tavoitteista onkin, että kuntakonsernin tulos on positiivinen joka vuosi. Vuoden 2020 osalta tavoite toteutui. Konsernin tuloslaskelma osoittaa vuoden 2020 osalta 2,690 miljoonaa euroa ylijäämää, jonka jälkeen konsernitaseeseen on kertynyt ylijäämää 1,793 miljoonaa euroa.
Konsernilla ei ole suurta taloudellista puskuria, joka lisää mahdollisten riskien määrää myös tulevaisuudessa.
Tarkastuslautakunta huomioi kuntakonsernin positiivisen taloudellisen kehityksen vuonna 2020.
Konsernilähtöiseen ajatteluun, toimintaan ja sen kehittämiseen tulee kiinnittää edelleen huomiota.
Viitostien Ykköstilat Oy
Lapinlahdelle perustettiin viime vuonna 40 uutta yritystä, vuoden lopussa yrityksiä oli 587. Yritystoimintansa lopetti 39 yritystä (v.2019 44 yritystä). Yrityksillä oli mahdollisuus hakea tukea koronan aiheuttamiin
tulonmenetyksiin. Koronatukia maksettiin 78 yritykselle (hakemuksia saapui 86 kappaletta, josta hylättyjä
8). Yhtiön tilojen vuokrausaste vuonna 2020 oli noin 83 prosenttia.
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Lapinlahden Kaskihovi Oy
Yhtiön tavoite ja toiminnan pääperiaate on tarjota Lapinlahdella asuville tai Lapinlahdelle töihin tuleville tarpeita vastaava asunto. Vuonna 2020 kaikille paikkakunnalle töihin tuleville ja asuntoa hakeneille järjestettiin
asunto. Korona ei vaikuttanut merkittävästi yhtiön toimintaan.
Asuntojen laskennallinen käyttöaste laski hieman vuodesta 2019. Vuonna 2020 käyttöaste oli 97,5 prosenttia
(v.2019 98,6 prosenttia). Yhtiön asuntokanta on vanha ja tulevaisuudessa edessä on asuntojen korjauksia.
Vuoden aikana on tehty kiinteistöillä perusparannuksia, jotka toteutettiin ilman lainarahaa. Yhtiö on varautunut
uudiskohteiden käynnistämiseen ja vanhojen, käyttöikänsä lopussa olevien rakennusten purkamiseen. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että yhtiössä on kiinnitetty huomiota rakennusten kunnon ja korjausten dokumentointiin.
Lapinlahden Vesi Oy
Lapinlahden Vesi Oy:n toiminta on jatkunut hyvänä niin taloudellisilla ja toiminnallisillakin mittareilla. Yhtiö vastaa hyvänlaatuisen talousveden toimittamisesta kunnan asukkaille ja teollisuudelle sekä vastaa siitä, että jätevedet puhdistetaan voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaan. Talousveden laatu pysyi hyvänä vuonna
2020 näytteiden perusteella.
Tarkastuslautakunta uskoo, että yhtiön talous tulee säilymään entisellä pohjalla myös tulevaisuudessa. Tarkastuslautakunta haluaa tulevaisuudessa kiinnittää huomiota Ylä-Savon kuntien kanssa aloitettuun, vesihuoltoyhteistyön syventämisen selvittämiseen ja siihen, mitä se yhtiön tulevaisuuden osalta tarkoittaa.
Tytäryhtiöiden tulokset olivat seuraavat:

Tytäryhtiöiden tulokset
187 500,00
96050,
0,00

-187 500,00

72,7

1181,2

1006,12

37094,3

1180,96

-138827,68
-201411,07

-375 000,00

-562 500,00
Toteutunut tulos 2018

Lapinlahden Kaskihovi Oy

-514387,7
Toteutunut tulos 2019

Lapinlahden Vesi Oy

Toteutunut tulos 2020

Viitostien Ykköstilat Oy
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3.3. Palvelulautakunta
Palvelulautakuntaan toi muutoksia puheenjohtajan vaihtuminen kesken valtuustokauden sekä
sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikön vaihtuminen, vastaavan lääkäri Aino Huovisen jäädessä eläkkeelle.
Organisaatiota muutettiin niin, että 1.10.2020 lukien sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajana aloitti Anne Waldén
ja vastaavana lääkärinä Jukka Tiihonen. Palvelulautakunnan haasteina jatkuvat määrärahojen riittämättömyys
sekä työvoiman rekrytointihaasteet erityisesti vanhuspalveluihin.
Vammais- ja kehitysvammaistyön menot ylittyvät vuosittain. Muutetun talousarvion jälkeenkin ne ylittyivät 192
000 eurolla. Ylitys aiheutui muun muassa ylimääräisen yöhoitajan tarpeesta Paavon ja Liisan kodissa.
Asiakaspalvelujen ostot ylittyivät lopullisessa toteutumassa 102 000 eurolla, koska kehitysvammalain mukaista
toimintaa ostettiin asiakkaille enemmän. Kehitysvammaisen sijoittaminen erityislaitokseen voi maksaa esimerkiksi 850 euroa vuorokaudelta.
Tarkastuslautakunnan esittämä ja toivoma toimintakertomuksen sisältöjen käsittely tulosalueittain, yhtenäisinä
kokonaisuuksina toteutui osittain. Tunnuslukujen ja mittareiden taulukoihin tulisi lisätä kunkin tulosalueen euromääräinen, kustannuksellinen tunnusluku, mikä kuvaa toiminnossa syntyviä kuluja ja tuloja per asiakas tai
kuntalainen. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumiskirjaukset ovat selkeät. Toimintakertomuksessa on
esitetty koko toimialueen euromäärät.
Pandemian vaikutus on näkynyt palvelulautakunnan toiminnoissa fyysisten asiakaskohtaamisien vähenemisenä.
Sosiaalityö
Vuoden 2020 tulosalueen toimintakertomuksen toiminnalliset tavoitteet ja kirjaukset on esitetty kattavasti. Tarkastuslautakunta painotti vuosien 2018 ja 2019 sosiaalityön kertomuksissa suppeasta raportoinnista verrattuna
muihin osastoihin ja tulosalueisiin. Raportoinnissa on tapahtunut kehitystä vuoden 2020 osalta.
Sosiaalitoimen alueella on valmisteilla LAPE lapsiperhekeskussuunnitelma. Suunnitelmassa ei varsinaisesti liiku
raha, vaan kyse on toimintaperiaatteesta, jossa on mukana sidosryhmiä kuten esimerkiksi seurakunta. Soten
PoSote on valmisteilla monitasoisena ja se etenee rivakasti. Apua tarvitsevien lasten määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla lastensuojeluilmoitusten ollessa 292 (v.2019 290). Talousarvio on ylittynyt 39 000 eurolla
lastensuojelun sijaishuollon erityisen vaativan hoidon ostopalvelutarpeen kasvamisen seurauksena.
Päihdetyössä käyntien määrä väheni kertomusvuonna ollen 456 (v.2019 709). Vastaavasti puhelin ja etäkontakteja kirjattiin 846.
Perusterveydenhuolto
Perusterveydenhuollon akuuttivastaanotto toimii hoitajavetoisesti. Lääkäri on tarvittaessa määrittämässä hoidon
tarvetta ja varmistamassa osaamisen. Etävastaanottoa ei ole ollut. Korona-aikana puhelujen määrä on
kolminkertaistunut.
Erikoissairaanhoito
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä oli kattamattomia alijäämiä yhteensä noin 10 miljoonaa euroa vuoden 2020
lopussa. Kertyneet alijäämät katetaan suorittamalla perussopimuksen 24 §:n mukainen lisäkanto vuonna 2021
kuntayhtymävaltuuston päätöksellä. Lapinlahden kunnan osuus lisäkannosta on 359 683 euroa.
Kuntalain mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän olisi pitänyt kattaa kertyneet alijäämät vuoden
2020 loppuun mennessä. Korona pandemian takia sopeuttamistoimenpiteet eivät onnistuneet. Kuntayhtymä on
hakenut valtiovarainministeriöltä jatkoaikaa alijäämien kattamiseksi. Lapinlahtelaiset välttyivät joutumasta erikoissairaanhoitoon koronan vuoksi.
Tarkastuslautakunta ei ole pystynyt vuoden 2020 aikana tutustumaan erikoissairaanhoitoon suunnitelmien mukaisesti.
Kotihoito
Kotihoidon puolella sijaisuuksien järjestely ja niiden haasteet ovat jatkuneet. Tästä syystä on jouduttu turvautumaan edelleen työntekijöiden ostopalveluihin. Koulutettua henkilöstöä tiedetään olevan työmarkkinoilla, mutta
heidän kiinnostuksensa ja soveltuvuutensa alan töihin on selvittämättä. Työntekijöiden kuormittuvuus on
tiedostettu ja asian korjaamiseksi tehdään koko ajan töitä. Lapinlahden kunnassa lähihoitajia rekrytoidaan oppisopimuskoulutettavaksi.
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Henkilöstölle sattuneet työtapaturmat ovat vähentyneet, samoin lyhyet sairauslomat. Varhaisen puuttumisen
malli on tuottanut tulosta. Kotihoidon henkilöstö kokee työnsä antoisaksi ja he arvostavat omaa työtään.
Johtamiseen ja työn organisointiin on kiinnitettävä huomiota myös tulevaisuudessa, jotta palveluiden taso pysyy
hyvänä.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatusopettajien rekrytointi on haaste Lapinlahdella kuten muuallakin Suomessa. Digitalisaatiota
hyödynnetään varhaiskasvatuksen palveluissa esimerkiksi lasten hoitoajat ilmoitetaan sähköisen palvelun
kautta. Varhaiskasvatuksen osalta koronatoimenpiteet aiheuttivat sen, ettei lasten poissaoloista laskutettu
huoltajia. Vastaavasti henkilöstön lomautus kesäaikana pienensi menoja.
Ostopalvelut
Soteosaston ostopalvelujen kilpailuttamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota.
Lukio
Lukiossa on varauduttu maksuttoman toisen asteen toteutumiseen suunnittelutyössä sekä lukion kehittämistyössä. Lukion opiskelijamäärä on pysynyt 200 opiskelijan lukemissa jo useamman vuoden ajan. Kuvataiteen opiskelijoiden lukumäärässä on ollut pientä kasvua viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2020
lukiossa oli 190 oppilasta, joka on 20 oppilasta vähemmän, kuin vuonna 2019. Kuvataidepuolen opiskelijoissa
tapahtui kuitenkin pientä kasvua edellisvuoteen verrattuna. Opiskelijalukumääriä tulee seurata tulevien vuosien
aikana ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jos luvut lähtevät laskuun.
Nuorisopalvelut
Kunnan nuorisotilat jouduttiin sulkemaan maaliskuussa koronapandemian myötä. Sulku kesti toukokuun loppuun saakka. Toiminta käynnistettiin sulun myötä verkossa hyödyntäen muun muassa discort-alustaa. Lisäksi
nuorten tavoittaminen tapahtui myös muissa sosiaalisen median kanavissa. Poikkeuksellinen vuosi ja sen
seurauksena tullut etäopiskeluaika ovat rasittaneet nuoria. Poikkeusolot ovat myös osoittaneet nuorisotilojen ja
muiden kohtaamispaikkojen tärkeyden.
Kunnan nuorisopalvelut onnistuivat sopeutumaan uuteen tilanteeseen nopeasti ja etsimään vaihtoehtoisia tapoja kohdata nuoria. Etsivällä nuorisotyöllä oli vuonna 2020 68 asiakasta, jotka olivat iältään 15–29-vuotiaita.
Vuoden aikana päätökseen saatiin 51 asiakkuutta ja vuodelle 2021 siirtyi 17 asiakasta. Kunnan
nuorisotyöntekijät omaavat hyvät kontaktit kunnan nuoriin. Taustalla on vuosien saatossa rakennettu luottamus.
On tärkeää, että uudet työntekijät sopeutuvat työympäristöön ja tutustuvat kunnan nuoriin huolella.
Aseman Lapset ry:n valtakunnallinen toteuttamis- ja kehittämishanke Walkers on Wheels eli Wauto peruuntui
keväältä ja kesältä 2020, ja toiminta siirtyi vuodelle 2021. Wauto on kohtaamispaikkana toimiva matkailuauto,
jossa nuorisotyön ammattilaiset ja vapaaehtoiset aikuiset kohtaavat nuoria siellä, missä he aikaansa viettävät.
Nuorisotoimessa toteutettiin harrastustoimintahanke lasten ja nuorten paikalliseen leiri- ja kerhotoimintaan.
Hanke alkoi kesäkuussa ja jatkui vuoden 2021 keväälle. Hankkeen puitteissa on järjestetty erilaisia kerhoja ja
leirejä lapsille ja nuorille. Toiminnan järjestämisessä on ollut mukana kaikki nuorisotyöntekijät.
Tarkastuslautakunta on kiinnittää huomiota esimerkiksi nuorisotilojen aukioloaikoihin. Nuorisopalvelujen merkitys Lapinlahden kunnan nuorille on suuri. Jos nuorisopalveluiden taso laskee, se näkyy
nuorison hyvinvoinnissa.
3.4. Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta vastaa kunnan teknisten palveluiden tulosalueen tehtävien hoitamisesta.
Tekninen lautakunta jatkoi Lapinlahden kuntastrategian toteuttamista vuonna 2020. Teknisen
osaston osalta kuntastrategiaa on toteutettu monipuolisesti. Painopisteenä on ollut muun muassa
ajantasaiset toimintatavat muuttuvassa toimintaympäristössä, investointien suunnitelmallisuus ja
kustannustehokkaat palvelut.
Investoinnit
Lapinlahden kunnan investointimenot vuonna 2020 ylsivät 7 483 306 euroon. Rahoitusosuuksien määrä tästä
oli 230 961 euroa. Näin ollen investointimäärärahasta voidaan katsoa käytetyn 93 prosenttia. Kouluinvestointi oli
kunnan suurin investointi vuonna 2020. Uusi koulu valmistui hieman etuajassa ja investoinnin osalta pysyttiin
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kustannusarviossa. Uusi koulu otettiin käyttöön 26.10.2020.
Vuoden 2018 aikana tehty päätös Matin ja Liisan uuden alakoulun rakentamisesta ja muiden koulurakennusten
peruskorjaamisesta on edennyt aikataulussa. Uuden koulun rakentamisen kokonaiskustannukset olivat yhteensä 8,8 miljoonaa euroa, johon sisältyvät myös liikenneväylien rakentamiskustannukset, kalusteiden ja atkyhteyksien hankintamenot sekä lämpöliittymä. Uuden koulun suunnitteluun osallistuivat myös käyttäjät. Koulu
on herättänyt positiivista kiinnostusta myös ympäröivissä kunnissa.
Sirenin koulurakennuksen korjaussuunnittelu ja toteutus aloitettiin vuonna 2020. Urakan kilpailutus suoritettiin
vuoden 2020 loppuun mennessä. Sirenin peruskorjauksen suunnittelulle siirrettiin vuoden aikana lisää määrärahaa ja suunnittelukustannukset eli 159 483 euroa jäivät korjatun arvioin alle. Muita pienempiä investointeja olivat muun muassa Juustolantien (217 836 euroa) ja Pumppurannantien (41 894 euroa) peruskorjaus, joka
saatettiin loppuun. Berliinin yritysalueen katujen peruskorjaus aloitettiin ja sitä jatketaan vuonna 2021. Valioareenalle hankittiin välineistöä 12 920 eurolla. Varpaisjärven koulun auditorion ja esikoulutilojen kustannukset
ylittivät alkuperäisen arvion, mutta toteutuivat muutetun investointiosan mukaisesti ollen 90 296 euroa. Sosiaalija terveysosaston investoinnit ja ohjelmistojen päivitykset eivät toteutuneet tai ne toteutettiin leasingrahoituksella
ja siten jäi käyttämättä noin 315 000 euroa.

Liikenneväylät ja yleiset alueet
Tulosyksikön toiminnan tarkoituksena on luoda edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikkumiselle vuodenajasta
tai liikkumismuodosta riippumatta. Peruskorjaus- ja päällystysohjelman toteutusta jatkettiin vuonna 2020
määrärahojen puitteissa. Asetettuja tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu täysimääräisenä, sillä työhön varattuja
määrärahoja käytettiin akuuttien tulvavahinkojen korjaukseen. Myös tieavustusjärjestelmä päivitettiin tavoitteiden mukaisesti. Puistotyöntekijöiden tehtävänkuvia tarkennettiin ja paikkoja täytettiin osin sisäisillä siirroilla.
Metsänhoitotöihin soveltuvien määräaikaisten työntekijöiden rekrytointi toteutui suunnitellusti. Tulosyksikön
myyntitulot ylittyivät 18 000 eurolla ja menot alittuivat 11 600 eurolla
Lapinlahti-Varpaisjärvi tien kunto ja turvallisuus kuntakeskusten välillä on herättänyt paljon
keskustelua, johon tarkastuslautakunta pyytää päättäjiä kiinnittämään huomiota.
Liikuntatoimi
Lapinlahden kunta on aktiivinen asuinpaikka, joka tarjoaa ilmaisia ja monipuolisia liikuntapalveluja asukkailleen.
Liikunnallisista harrastusmahdollisuuksista vastaavat muun muassa useat eri urheiluseurat, kansalaisopisto ja
järjestöt. Liikuntatoimi osallistuu vuosittain myös merkittävien tapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2020 tapahtumia ei kuitenkaan pystytty järjestämään normaaliin tapaan. Muun muassa Lapinlahden yleisurheilukisat,
Kallen kisat, Paulintaival-laturetki ja yömaraton sekä monet päiväleirit peruuntuivat koronapandemian vuoksi.
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Tapahtumien peruutuksien ja vähälumisen talven vuoksi menot alittuivat 30 900 eurolla. Pandemia vaikutti
myös kuntosalien ja liikuntapaikkojen käyttöasteeseen.
LC-Lapinlahti/Viertäjät toteuttivat vuoden aikana mittavan hankkeen Sirenin koulun pihalle rakentamalla kaikkia palvelevan parkour-radan, joka parantaa alueen liikuntapaikkojen ja -välineiden tarjontaa käyttäjille. Haminamäen alueen kokonaisvaltainen suunnitelma on toteutettu vuoden 2020 aikana. Suunnitelma on ohjaava ja
suuntaa antava.
3.5. Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunnan alaisuuteen kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristösuojelu sekä pelastustoimi. Alueellinen
pelastustoimi toimii Kuopion kaupungin organisaatiossa ja pelastustoimen palvelut ostetaan alueelliselta pelastuslaitokselta. Ympäristölautakunnan tehtävänä ja toiminta-alueena on johtaa ja kehittää ympäristöpalveluja
sekä toimia esimerkiksi maankäytön, rakentamisen ja ympäristönsuojelun toimintojen viranomaisena Lapinlahden kunnassa. Lupamaksujen korottamiselle vuodelle 2021 ei ollut tarvetta.
Rakennusvalvonta
Kiinteistöverotietojen tarkastaminen on jatkunut vuodesta 2017. Tarkoituksena on selvittää verottajan kiinteistörekisterin ja rakennusvalvonnan rekisterin perusteella järjestelmästä puuttuvat rakennukset ja ilmoitetaan
ne Digivirastoon. Tarkoituksena on palkata määräaikainen työntekijä työn loppuun saattamiseen vuoden 2021
aikana. Rakennusten loppukatselmuksia on pitämättä noin 1000 kpl, joiden pitäminen jakautuu useammalle
vuodelle.
Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelun tulosyksikön tehtävänä on käsitellä lupia ja ilmoituksia, suorittaa valvontaa ja antaa neuvontaa ja ohjausta sekä tehdä ympäristöön liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä niin, että kunnan asukkaille turvataan terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö. Ympäristönsuojelunlainsäädäntö on muuttunut
viime vuosina. Lupamenettelyjä on sujuvoitettu ja viranomaistoiminnan painopistettä on siirretty enemmän valvontaan. Kuntien valvottavaksi on siirtynyt useita luvitettuja kohteita valtion ympäristöhallinnosta.
Teknisellä osastolla on tehty järjestelyjä niin, että palvelusihteerin työpanoksesta kohdistetaan ympäristönsuojelun tulosyksikölle yksi työpäivä viikossa. Talousarviovuonna ei tapahtunut toiminnassa merkittäviä muutoksia. Säännölliseen valvontaan pyritään saamaan lisää resursseja tulevina vuosina. Valvottavia kohteita on
Lapinlahdella paljon.

