1
Tarka 1.6.2018 § 29 liite 1

Lapinlahden kunta
Arviointikertomus vuodelta 2017
Tarkastuslautakunta 1.6.2017 - 31.5.2021

2

Sisällysluettelo
Lapinlahden kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 .............................................................. 3

1. Tarkastuslautakunta ......................................................................................................................... 3
1.1 Tarkastustoiminta ........................................................................................................................................... 3

2. Tarkastuslautakunnan katsaus ......................................................................................................... 4
3. Valtuuston asettamat tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi vuonna 2017 ................................... 6
3.1. Kunnanhallitus .............................................................................................................................................. 8
3.2. Konserniohjaus ............................................................................................................................................. 9
3.3. Peruspalvelulautakunta ja sivistyslautakunta / palvelulautakunta 1.6.2017 alkaen ..................................... 9
3.4. Tekninen lautakunta ja tiejaosto ................................................................................................................. 10
3.5. Ympäristölautakunta ................................................................................................................................... 11

4. Yhteenveto tilikaudesta 2017.......................................................................................................... 11

3
Lapinlahden kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017
1. Tarkastuslautakunta
Kuntalain uudistuksen myötä luottamuselinten toimikausi muuttui alkavaksi vaalivuoden kesäkuun alusta. Tarkastuslautakunnan kokoonpano 1.6.2017 alkaen oli seuraava:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Rusanen Juha-Pekka, puheenjohtaja
Knapp Noora, varapuheenjohtaja
Parviainen Eine
Tervakoski Jarno
Väänänen Harri

Ukkonen Markku
Kaatrasalo Kati
Tanskanen Tiina
Soininen Esko
Hiltunen Kauko

Lautakunnan sihteerinä on toiminut asianhallintasihteeri Anja Mähönen.
Valtuustokauden alussa tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2017-2020 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 seitsemän kertaa ja kuullut kokoustensa yhteydessä johtavia
luottamushenkilöitä sekä viran- ja toimenhaltijoita seuraavasti:
Pvm.
7.9.2017

16.10.2017

11.12.2017

Kuultava/tutustumispaikka
Tekninen johtaja Eero Mykkänen

Aihe
Kunnan investoinnit

Kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Kunnan järjestämät palvelut ja elinkeinotoimi

Hallintojohtaja Antti Jokikokko
Työllisyyskoordinaattori ma. Minna Riikonen

Talous ja henkilöstöhallinto
Työllistäminen

Lapinlahden terveyskeskus: vuodeosaston
osastonhoitaja Maarit Lamminen, vanhustyönjohtaja Minna Hiltunen, hoivaosaston
osastonhoitaja Kirsti Hartikainen, johtava
hoitaja Merja Virkkunen

Kunnan järjestämä laitoshoito: terveyskeskuksen vuodeosasto ja hoivaosasto

Toimitusjohtaja Janne Airaksinen

Konserniyhtiö Viitostien Ykköstilat Oy

Lapinlahden Kaskihovi Oy:n toimitusjohtaja
Risto Tikkanen
Lapinlahden Vesi Oy:n toimitusjohtaja Eero
Mykkänen

Konserniyhtiö Lapinlahden Kaskihovi Oy

Matin ja Liisan koulu: sivistysosaston osastopäällikkö Antti Jokikokko ja Matin ja Liisan
koulun rehtori Juhani Sammallahti

Perusopetuksen järjestäminen

Liikuntalaitos: liikuntasihteeri Hanna Heiskanen ja kenttämestari Hannu Hynynen

Liikuntapalvelut

Konserniyhtiö Lapinlahden Vesi Oy
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Hallintojohtaja Antti Jokikokko ja taloussihteeri Eeva Saarelainen

Talous ja hallinto

Palvelulautakunnan puheenjohtaja Katri
Rantsi ja varapuheenjohtaja Jorma Rannio
Taloussihteeri Eeva Saarelainen

Palvelulautakunnan järjestämät palvelut

Kunnanjohtaja Janne Airaksinen

Hallinto, talous ja elinkeinotoimi

Hallintojohtaja Antti Jokikokko ja atkasiantuntija Kaarina Haapalainen

Kunnan ICT-palvelut

Lapinlahden Kaskihovi Oy:n asukasisännöitsijä Sirpa Poussa

Vuokrataloyhtiön ajankohtaiset kuulumiset ja
vuokrausperusteet

Sote-uudistuksen vaikutukset taloushallintoon

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
Palvelulautakunta
Tekninen lautakunta
Teknisen lautakunnan tiejaosto
Ympäristölautakunta

Juha-Pekka Rusanen
Harri Väänänen ja Eine Parviainen
Noora Knapp
Noora Knapp
Jarno Tervakoski

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 kokouksissaan 7.9.2017 ja 16.10.2017 ja saattanut ilmoitukset 17.11.2017 valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset ovat luettavissa kunnan kotisivuilla.

2. Tarkastuslautakunnan katsaus
Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä hyväksytyn talousarvion toteutumista. Lautakunta huolehtii kunnan ja kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja yhteensovittamisesta.
Vuosi 2017 aloitettiin tilanteessa, jossa kunnan taseeseen oli kertynyt hieman alijäämää, n. 0,3 miljoonaa euroa.
Vuoden 2017 aikana kunnan talous saatiin käännettyä plussalle. Vuoden 2017 lopussa peruskunnan tilinpäätös
osoitti 1,3 miljoonaa euroa ylijäämää. Tämän johdosta taseeseen jää 1,0 miljoonaa euroa ylijäämää. Kuten tilinpäätöksestä näkyy, positiivisen tuloksen taustalla on ns. kertaluonteisia eriä (tontin myynti, erikoissairaanhoidon alitus, energiaholdingin lähes tuplaantunut osinko vuoteen 2016 verrattuna ja puukauppa), jotka eivät välttämättä toistu tulevina vuosina.
Kunnanvaltuuston ja lautakuntien toiminnalle asettamat tavoitteet pääosin saavutettiin. Taloudellinen tulos oli
selvästi talousarviossa ennakoitua parempi ja päätyi tasetta vahvistavaan tilinpäätökseen.
Lapinlahden kunta on arvostettu työnantaja henkilöstöön kohdistuvista säästötoimista huolimatta. Säästötoimien
ja järjestelyjen vaikutusta henkilöstön työhyvinvointiin tulee aktiivisesti seurata.
Uusi kuntalaki korostaa kuntakonserniajattelua, jolla on iso vaikutus kunnan talouteen ja toimintaan.
Kuntakonsernin tuloslaskelma osoittaa 1,185 miljoonaa euroa ylijäämää vuodelta 2017. Tämän myötä
konsernin taseessa on 0,126 miljoonaa euroa ylijäämää. Konsernilla on taloudellista puskuria vähemmän kuin peruskunnalla. Kesällä valmistunut uusi konserniohje 2017 antaa yhtiöille selkeät ohjeet. Valtuuston
asettamista tavoitteista on pidettävä kiinni.
Uusi kuntastrategia painottaa talouden tasapainoista hoitamista ja palveluiden sopeuttamista resurssien mukaiseksi. Uudessa kuntastrategiassa on linjattu, että kunnan taseessa on oltava ylijäämää, lisäksi kuntakonsernin
tulos on oltava positiivinen joka vuosi.
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Talousarvion noudattaminen edellyttää valtuustokaudella uutta ajattelutapaa, jolla estetään budjettiraamin ylitykset. Palvelurakenteen tarkastelua on syytä jatkaa kuntastrategian mukaisella tavalla. Alkuperäiseen talousarvioon nähden merkittävimmät ylitykset tapahtuivat palvelulautakunnan alla, sosiaalityö -510.000 euroa, vammais- ja kehitysvammaispalvelut -470.000 euroa, vanhuspalvelut -120.000 euroa. Valtuusto teki talousarvioon
muutoksia joulukuun kokouksessa. Tarvittavat määrärahamuutokset katettiin kasvaneilla toimintatuotoilla, maaalueiden myynnillä, tiettyjen tulosalueiden talousarvion alittumisella, rahoitustuottojen kasvulla ja lyhytaikaisella
lainanotolla.
Tarkastuslautakunta on perehtynyt palveluiden kustannuksiin vertailuaineistojen pohjalta. Lautakunta pitää tärkeänä, että vertailuja tehdään aktiivisesti toiminnan kehittämiseksi. Vertailuaineistoja tehtäessä on kuitenkin tärkeä ymmärtää, että lukujen taustalla on erilaisia laskentatapoja. Siksi tilastoja on tulkittava huolella.
Lapinlahden kunnalla on tulossa lähivuosina isoja investointeja ja samalla kunnan on varustauduttava mahdolliseen sotemuutokseen. Riittävät taloudelliset puskurit tuovat pelivaraa muutokseen. On muistettava, että mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen myötä käyttötalouden tulot, verotulot ja valtionosuudet vähenevät. Samanaikaisesti menot lähes puolittuvat, mutta poistot, velat sekä taseessa olevat ali/ylijäämät jäävät täysimääräisenä kunnan vastuulle.
Vuoteen 2017 kunnan organisaatiossa tapahtui muutoksia valtuustokauden vaihtuessa, kun esimerkiksi sivistysja peruspalvelulautakunta yhdistyivät palvelulautakunnaksi 1.6.2017 lukien. Lapinlahden kunnassa toimi kuusi
lautakuntaa ja kolme jaostoa 31.5.2017 saakka. 1.6. lukien kunnassa toimii viisi lautakuntaa ja kolme jaostoa.
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3. Valtuuston asettamat tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi vuonna 2017
Lapinlahden kunta saavutti talousarviossa määritellyt toiminnalliset tavoitteet hyvin. Töitä talouden tasapainottamiseksi on tehty kaikilla hallinnon aloilla.
Vuoden 2017 tilikauden tulos on ylijäämäinen 1,3 miljoonaa euroa. Ylijäämällä pystytään kattamaan kunnan taseessa ollut noin 308.000 euron alijäämä. Tase osoittaa 1,0 miljoonan euron ylijäämää.

Lapinlahden kunnan tilinpäätöstietoja, 1000 €
Tilikauden tulos

Ed. tilikausien yli-/-alijäämä

+Ylijäämää jäljellä/ - kattamaton alijäämä

6000
5000

3000
2500

2482

4000

2301
2000

3000
1500

2000

1356

1323
1015

1000
0
-1000

1000
-2353 4836

-181 2482

-945 2301

-1664 1356

2013

2014

2015

2016

-308
500

2017

0

-2000
-308
-3000

-500

Toimintatuotot ja –kulut
Ulkoiset toimintatuotot vähenivät edellisvuoteen verrattuna 3,5 prosenttia eli 279.000 euroa. Toimintatuotot olivat
814,36 euroa/asukas, kun ne edellisenä vuonna olivat 827,08 euroa/asukas.
Ulkoiset toimintakulut vähenivät edellisvuoteen verrattuna 3,9 prosenttia eli 2,5 miljoonaa euroa. Suurimmat
euromääräiset vähennykset olivat henkilöstökuluissa 1,3 miljoonaa euroa ja avustuksissa 1,2 miljoonaa euroa.
Toimintakulut ovat 6.754,77 euroa/asukas, kun ne edellisenä vuonna olivat 6.883,78 euroa/asukas.
Kulut (tuloslaskelman ulkoiset kulut) 1000 € ja %-osuudet
2013
2014
Henkilöstökulut
33 322
49,7
33 125
Palvelujen ostot
24 432
36,5
24 645
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
3 802
5,7
3 807
Avustukset
4 161
6,2
4 228
Muut toimintakulut
889
1,3
962
Muut rahoituskulut
380
0,6
260
66 986 100,0
67 027
Kulujen muutos vuosien 2013 - 2017 aikana 1 000 € ja %

49,4
36,8
5,7
6,3
1,4
0,4
100,0

2015
32 895
25 148
3 905
4 239
1 021
234
67 442

48,8
37,3
5,8
6,3
1,5
0,3
100,0

2016
32 669
25 457
4 155
4 770
975
229
68 255

47,9
37,3
6,1
7,0
1,4
0,3
100,0

2017
31 408
25 315
4 264
3 587
906
249
65 729
-1 257

47,8
38,5
6,5
5,5
1,4
0,4
100,0
-1,9

Vuosikatteen riittävyys
Vuosikate oli 420 euroa/asukas, kun se edellisenä vuonna oli 141 euroa/asukas. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä
vuosikate oli 4,1 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 1,4 miljoonaa euroa. Vuosikate parani
edellisvuodesta 2,7 miljoonaa euroa eli 192,8 prosenttia. Vuosikatteen riittävyys oli 145 prosenttia poistoista ja
arvonalentumisista.
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Poistot ja vuosikate 1000 € ja
vuosikatteen riittävyys poistoihin %
4 500

160,0 %

4 070

145,0 % 140,0 %

4 000
3432

3 500

2931

3 000

120,0 %

3054
2806

2650
2 469 93,2 %

2 500

100,0 %
80,0 %

1 985

2 000

67,7 %

60,0 %

1 390

1 500

1 078

1 000

45,5 %

40,0 %

31,4 %
20,0 %

500
0

0,0 %
2013

2014
Vuosikate 1000 €

2015
Poistot 1000 €

2016
2017
Vuosikate/poistot, %

Verot ja valtionosuudet
Tuloveroprosentti oli 20,25. Kokonaisverotulot lisääntyivät 0,2 miljoonalla eurolla eli 0,57 prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna. Valtionosuudet vähenivät 63.000 eurolla eli -0,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä 60,6 miljoonaa euroa ja niiden osuus kunnan tuloslaskelman mukaisista tuloista on yht. 86,8 prosenttia.
Lainat
Pitkäaikaista lainaa kertomusvuoden alussa oli 30,5miljoonaa euroa (3.087 euroa/asukas) ja sitä lyhennettiin
2,6 miljoonaa euroa. Kertomusvuoden lopussa pitkäaikaista lainaa oli 29,2 miljoonaa euroa eli 3.015
euroa/asukas. Lainakanta on kasvanut vuodesta 2013 (25.193.000 euroa) 4.038.000 euroa.
Kassan riittävyys oli kaksi päivää kun se vuonna 2017 oli yksi päivä. Koko konsernin lainakanta oli yhteensä
5.958 euroa/asukas, kun se vuonna 2016 oli 6.049 euroa/asukas.
Kuntakonsernin lainakanta oli vuoden lopussa 57,8 miljoonaa euroa. Kuntakonsernin suhteellinen
velkaantuneisuus oli 70,9 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 73,6 prosenttia. Tunnusluku kertoo kuinka suuri
osuus kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Raja-arvo on 50 prosenttia.

Velkamäärä, 1000 €/
asukas

Velkamäärä 1000 €
70 000
57 191

60 000
50 000

58 638

57 754

49 054
8 000 €

40 000
30 000

59 777

25 193

28 237

29 099

30 509

29 231

6 000 €
4 000 €

20 000

4 821 €

6 049 € 5 958 €
5 542 € 5 876 €

2 916 € 3 087 € 3 015 €
2 476 € 2 798 €

2 000 €

10 000
-

- €
2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Kunta

Konserni

Kunta

Konserni

Lin. (Kunta)

Lin. (Konserni)

Lin. (Kunta)

Lin. (Konserni)
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3.1. Kunnanhallitus

Yleishallinto
Uusia taloushallinnon ohjelmia on otettu käyttöön ja taloushallinnon prosessia on kehitetty. Tarkastuslautakunta
korostaa edelleen parempaa reaaliaikaista seurantaa, johon aiempikin tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota.
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota pöytäkirjojen liitteisiin ja niiden eroavaisuuksiin. Toimintatavat ovat kehittyneet vuoden 2017 aikana ja uusi kuntalaki on otettu huomioon kunnan
pöytäkirja käytännöissä.
Kunnan henkilöstö
Kunnan palveluksessa oli vakinaista henkilökuntaa 586 henkilöä, joka on 12 henkilöä vähemmän kuin
edellisvuonna. Henkilöstökulut ovat 31,4 miljoonaa euroa joka on 47,8 prosenttia kunnan ulkoisista
toimintakuluista. Vähennystä edellisvuoteen on 1,3 miljoonaa euroa eli 3,9 prosenttia. Lomapalkkavarausta on
purettu 135.562 euroa.
Kunnan vakinaisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli 18,12 pv/hlö, kun ne edellisvuonna olivat 17,05 pv/hlö.
Työssä poissaolot olivat yhteensä 10.616 pv, kun ne vuonna 2016 olivat 10.198 pv.
Alla kuva joka kuvaa koko henkilöstön sairauspoissaoloja osastoittain.

Sairauspoissaolot osastoittain
(vakinaiset ja määräaikaiset)
14000
11529

12000

11309

11184

10832

10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Hallinto-osasto

Sivistysosasto

Sosiaali- ja terveysosasto

Tekninen osasto

Yhteensä

Lin. (Yhteensä)

Työllistäminen
Lapinlahden kunnalla on työllisyysstrategia vuosille 2017 – 2019. Työttömyyden kustannuksia pyritään vähentämään:
- kunnan oma työllistäminen työllisyysmäärärahoin
- yritysyhteistyö, kuntalisä
- kuntouttava työtoiminta
- palveluiden kehittäminen tarpeita vastaaviksi
- hallintokunnat ja kuntarajat ylittävä yhteistyö työllisyyden hoidossa
Yhtenä tavoitteena on passiivisen työmarkkinatuen menojen pienentäminen, missä ei ole onnistuttu palveluiden
kehittämisestä huolimatta. Lapinlahden kunta maksoi Kelalle korvausta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta
842.183 euroa (edellisenä vuonna 891.572 euroa). Pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa on edelleen tehostettavaa, tarkastuslautakunta seuraa tilannetta myös tulevina vuosina ja arvioi miten lisätyt työllisyysresurssit vaikuttavat työllisyyden hoitoon.
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Liikuntalaitos
Lapinlahdella on monipuoliset ja hyvät liikuntapaikat, joita kuntalaiset ja yhdistykset käyttävät ahkerasti kävijämääräseurannan perusteella. Kunta on mahdollistanut monipuolisen urheilutoiminnan ja tapahtumia, jotka toteutetaan laajalla yhteistyöllä. Lapinlahden kunnan uudessa kuntastrategiassa korostetaan kuntalaisaktiivisuutta ja
yhteisöllisyyttä.

3.2. Konserniohjaus
Uusi kuntalaki lähtee kokonaisuuden ohjauksesta, koko konsernin ohjauksesta. Peruskunnasta lähtevän ajattelun tilalle on tullut konsernilähtöinen ajattelu. Kuntakonsernilla on iso vaikutus kunnan talouteen ja toimintaan.
Viime valtuustokaudella tarkastuslautakunta kiinnitti jo huomiota konsernilähtöiseen toimintaan. Konsernin tuloslaskelma osoittaa 1,185 miljoonaa euroa ylijäämää vuodelta 2017, jonka jälkeen konsernin tase saatiin plussalle
ja se osoittaa 0,126 miljoonaa euroa ylijäämää. Konsernilla on taloudellista puskuria vähemmän kuin peruskunnalla.
Valtuusto hyväksyi uuden konserniohjeen kesäkuussa 2017.

Viitostien Ykköstilat Oy
Yhtiö on tehnyt vuosien saatossa useita alaskirjauksia. Yhtiön tilanne on parantunut vuonna 2017. Vuokrausastetta on pyritty parantamaan laatimalla kiinteistöstrategia. Esimerkiksi Tallisentien kiinteistöstrategian mukaiset
toimenpiteet ovat edenneet tehokkaasti ja vuoden aikana rakennuksesta on vuokrattu uutta tilaa.
Lapinlahden Kaskihovi Oy
Yhtiön tavoite ja toiminnan pääperiaate on tarjota Lapinlahdella asuville tai Lapinlahdelle töihin tuleville tarpeita
vastaava asunto. Asukkaita ajatellen yhtiön tavoitteena on säilyttää asumisen hinta kohtuullisena. Kaskihovi
Oy:n vuokrausaste on hyvä, joskin korjausvelkaa on päässyt kertymään. Yhtiö korotti vuokria vuonna 2017.
Lapinlahden Vesi Oy
Lapinlahden Vesi Oy:n toiminta on hyvää, taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat täyttyneet. Yhtiö vastaa
hyvänlaatuisen talousveden toimittamisesta kunnan asukkaille ja teollisuudelle sekä vastaa siitä, että jätevedet
puhdistetaan voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaan.
Tytäryhtiöiden tulokset olivat seuraavat:
Yhtiö

Toteutunut tulos Toteutunut tulos Toteutunut tulos
2017
2016
2015

Lapinlahden Kaskihovi Oy
Lapinlahden Vesi Oy
Viitostien Ykköstilat Oy

66 815,34
112 380,78
-202 233,90

27,48
4 112,59
-513 870,80

5,94
2 668,78
-367 238,47

3.3. Peruspalvelulautakunta ja sivistyslautakunta / palvelulautakunta 1.6.2017 alkaen

Perusterveydenhuolto
Avohoidon yksikkö (terveyskeskuspalvelut)
Lain mukaan hoidon tarpeen arvioon on päästävä 3 vrk sisällä, lääkärin vastaanotolle on päästävä kiireettömässä asiassa 3kk aikaan. Nämä molemmat vaatimukset toteutuvat.
Terveyskeskuksen laitoshoito
Tarkastuslautakunta tutustui vuonna 2017 terveyskeskuksen vuodeosaston toimintaan. Osastolla hoidetaan
päiväpotilaita, lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa ja saattohoitoa tarvitsevia potilaita. Osastolla toteutetaan asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä, jossa otetaan potilasturvallisuus huomioon.
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Terveyskeskuksen vuodenosaston paikkamäärää vähennettiin kuudella syksyllä 2017 talouden sopeuttamiseksi.
Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidon menot alittuivat talousarvioon nähden. Tämä johtui sairaanhoitopiirin hoitopalvelumaksujen jäsenkuntapalautuksesta sekä alijäämävarauksen perumisesta.
Perusopetus
Lapinlahden perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset ovat pienemmät, kun tilannetta vertaa muuhun
maakuntaan.
Keväällä 2017 toteutettiin arviointikysely perusopetuksen henkilökunnalle sekä kohdennetusti oppilaille ja huoltajille. Kyselyn perusteella koulun ja kotien yhteistyö ja vuorovaikutus toimii hyvin.
Uusi opetussuunnitelma on otettu porrastetusti käyttöön ja työ jatkuu vuonna 2018.
Liikkuva koulu – hankerahoituksella koulun tiloja ja ulkoalueita on kalustettu, jonka myötä käytävä- ja aulatiloja
on saatu aktiiviseen käyttöön.
Koulukuljetukset on kilpailutettu, uudet sopimukset astuivat voimaan elokuussa 2017.
Kokonaisuutena toiminnat on järjestetty hyvin annettujen taloudellisten resurssien puitteissa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on vuosien saatossa kasvanut.

3.4. Tekninen lautakunta ja tiejaosto
Lapinlahden kunta on investoinut lähihistoriassa merkittävästi. Vuosien 2011-2016 aikana investointien määrä
on ollut keskimäärin yli 5 miljoonaa euroa/vuosi. Vuonna 2017 investointitahti oli maltillinen verrattuna edellisiin
vuosiin.
Merkittävimmät investointikohteet vuonna 2017 olivat Tele-talon vesikaton korjaaminen, Peltoniementien peruskorjaus, Pajuharjuntien asfaltointi, traktorin hankkiminen sekä avustukset vesi- ja viemäriverkkoihin. Osa investoinneista pystyttiin tekemään toisista kohteista säästyneillä varoilla.
Maa-alueen myynti palvelutaloa varten, sekä toteutuneet metsänmyynnit toivat tekniselle toimelle ylimääräisiä
tuloja.

Investoinnit 2013-2017 (netto) sekä
ennuste tuleville vuosille (milj.euroa)
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Tiejaosto siirtyi teknisen lautakunnan alaisuuteen 1.6.2017 ympäristölautakunnan alaisuudesta. Tarkastuslauta-
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kunta kiinnittää huomiota alemman tieverkon kuntoon. Lapinlahden kunta tukee edelleen yksityisteitä määrärahoilla.
3.5. Ympäristölautakunta
Ympäristölainsäädäntöön on tullut muutoksia viime vuosina ja niiden tarkoituksena on ollut sujuvoittaa ympäristönsuojelun lupamenettelyä ja siirtää viranomaistoiminnan painopisteitä enemmän valvontaan. Ympäristöpalvelun tulosyksikön vuoden 2017 vuosikulut ovat alle 0,8 miljoonaa euroa ja suunnitellut menot ovat alittuneet
huomattavasti. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävien maksujen korotukset hyväksyttiin marraskuussa 2016 ja ne tulivat voimaan vuoden 2017 alusta. Kuntalain ohjeen mukaan kuntien talouden kannalta rakennusvalvonnan toimintamenot suositellaan katettavaksi kokonaan rakentajilta perittävillä maksuilla.
Ympäristölautakunta on onnistunut vuodelle 2017 asettamissaan tavoitteissa hyvin. Kiinteistöverotietoja on tarkastettu runsaasti ja kunnan tietojärjestelmään on lisätty noin 800 puuttuvaa rakennusta, sekä 33 puuttuvaa
osoitetietoa. Lisäksi tavoitteiksi asetettuja loppukatselmuksia on pidetty, sekä toteutettu jätehuollon ja polttoainesäiliöiden valvontaprojekteja. Ainoastaan asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu säännöllisen valvonnan piiriin
kuuluvissa tarkastuksissa, jossa tavoite oli viisitoista ja toteutuneita kolmetoista. Säännöllisen valvonnan osalta
on kuitenkin päästy hyvään lopputulokseen, eikä toteutunut poikkea paljoa suunnitellusta.
Lautakunnan alaisuuteen kuului vuoden 2017 toukokuun loppuun asti tiejaosto.

4. Yhteenveto tilikaudesta 2017
Tilivuodessa hyvää





Kunnan tilinpäätös on ylijäämäinen ja Lapinlahden kunnan taseessa ei ole tämän jälkeen kattamatonta alijäämää.
Konsernin tase saatiin plussalle
Verotulot kertyivät 0,4 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin.
Työttömiä 107 vähemmän.

Tilivuodessa huonoa



Kunnan asukasluku väheni 190.
Pitkäaikaistyöttömien passiivinen työmarkkinatukimaksu ei ole juurikaan pienentynyt.

Tarkastuslautakunta kiittää luottamushenkilöitä ja kunnan työntekijöitä vuoden 2017 aikana tehdystä hyvästä
yhteistyöstä.

Lapinlahdella 1.6.2018

Juha-Pekka Rusanen
puheenjohtaja

Noora Knapp
varapuheenjohtaja

Jarno Tervakoski
jäsen

Harri Väänänen
jäsen

Eine Parviainen
jäsen

