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YHTEENVETO TOTEUTUMASTA 30.4.2021 JA ARVIO TALOUSARVION
KOKONAISTOTEUTUMASTA
Yleistä
Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma tulisi olla 33,33 % raportointiajankohtana.
Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen toteutumaprosentti on 34,2 % ja toimintakulujen 35,4 %. Toimintatuotot
sisältävät arvioita tulojen kertymistä ja ne oikaistaan, kun maksatus saadaan. Tämän vuoden alusta lukien kuntien
taloustietojen raportointi automatisoitui ja taloustietoja lähetetään neljännesvuosittain Valtiokonttorille. Mikäli
kaikki tuotot ja/tai kulut eivät ole kirjautuneet po määräaikaan mennessä, ne arvioidaan.
Menojen kehityksessä on huhtikuun lopun tilanteen mukaisesti kasvua lähes kaikissa menolajeissa eli
henkilöstömenoissa (4,0 %), palvelujen ostoissa (19,6 %), aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa (13,5 %) ja muissa
toimintakuluissa (6,4 %). Sen sijaan avustukset ovat vähentyneet -23 %. Kokonaisuutena menot ovat 10 % suuremmat
kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Vuoden 2020 huhtikuun lopussa ulkoisten tulojen kertymä oli 36,8 % ja
menojen 32,7 %.
Kun tarkastellaan osastojen toteutumia huhtikuun lopun mukaisesti, ovat toteutumat seuraavat: hallintokeskus 34,3
%, sosiaali- ja terveysosasto 35,7 %, sivistysosasto 34,1 % ja tekninen osasto 37,9 %. Tasaisen kertymän mukaisesti
laskettuna suurimmat poikkeamat ovat vammais- ja kehitysvammapalveluissa (36,5 %), perusterveydenhuollossa (36,3
%) ja erikoissairaanhoidossa (39,2 %) eli nämä tulosalueet ovat ylittäneet talousarvion. Investointiosan menojen
toteutuma on 9,9 %.
Verotulojen toteutuma on 37,6 % ja valtionosuuksien 33,5 %. Verotuloissa kunnallisverojen kertymä on 38,2 %,
yhteisöverojen 59,0 % ja kiinteistöverojen 11,7 %. Kunnallisverokertymässä on kasvua 3,7 % viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Yhteisöveroissa on kasvua 65 %. Hyvään yhteisöverokertymään vaikuttaa mm. jako-osuuden
nousu 2 %:lla. Kuntaliiton ennusteessa kunnallisverojen ennakoidaan kasvavan 2 % ja yhteisöverojen 27 %.
Kiinteistöverot toteutuvat lähes suunnitellusti. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan 32,2 milj. €. Vuosikate on
0,8 milj. €.
Talousarvion toteutumaraportti 30.4.2021 tilanteen mukaisesti on koottu osastopäälliköiden antamien tietojen
perusteella.
Arvio koko vuoden talousarvion toteutumasta
Koronaepidemia vaikuttaa vielä menojen kasvuun terveydenhuollossa. Hallitus on varautunut kompensoimaan
epidemian kustannusvaikutuksia, mutta osa avustuksista voi tulla vasta vuonna 2022. Toimintatuottojen arvioidaan
toteutuvan lähes suunnitellusti. Toimintakulujen kasvu on ollut merkittävästi suurempi ensimmäisellä
vuosikolmanneksella kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, etenkin sosiaali- ja terveysosastolla. Hyvä
verotulokehitys ei riitä kattamaan kasvavia menoja. Tämänhetkisen arvion mukaisesti tilinpäätöksen tulokseksi
ennakoidaan alijäämää noin 1,0 milj. € eli noin 1,2 milj. € heikompi kuin, mitä talousarviossa ennakoitiin.
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YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 30.4.2021
KÄYTTÖTALOUSOSA/INVESTOINTIOSA/RAHOITUSOSA
(tasainen kertymä 33,33 %)

Talousarvion toteutuma osastoittain
Osasto
Hallintokeskus
Sosiaali- ja terveysosasto
Sivistysosasto
Tekninen osasto
Toimintatulot yhteensä
Hallintokeskus
Sosiaali- ja terveysosasto
Sivistysosasto
Tekninen osasto
Toimintamenot yhteensä
Hallintokeskus
Sosiaali- ja terveysosasto
Sivistysosasto
Tekninen osasto
Toimintakate yhteensä

Tulot
Ta 2021

Menot

Toteutuma 30.4. Tot. %
448 000
136 966
30,6
4 303 210
1 516 937
35,2
1 418 944
470 295
33,1
1 544 920
518 095
33,5
7 715 074
2 641 296
34,2

-4 398 000
-42 769 360
-14 769 360
-6 046 413
-67 791 094
Nettomenot
-3 950 000
-38 274 111
-13 350 416
-4 501 493
-60 076 020

-1 510 161
-15 189 579
-5 038 754
-2 291 161
-24 029 700

34,3
35,7
34,2
37,9
35,4

-1 373 196
-13 673 642
-4 568 459
-1 773 066
-21 388 404

34,7
35,7
34,2
39,4
35,6

Investointien toteutuma
Toteutuma
Menot
Tulot
Netto

Ta 2021
-6 358 000
382 000
-5 976 000

Toteutuma 30.4.
-630 706
1 074
-629 632

Tot. %
9,9
0,3
10,5

Tuotot
TA 2021
30 620 000
32 112 120
445 000
655 000
63 832 120

Toteutuma 30.4.
11 517 140
10 748 035
0
5 046
22 270 221

Tot. %
37,6
33,5
0
0,8
34,9

Toteuruma 30.4.
-59 272
-187
59 459

Tot. %
22,4
1,7
21,5

Rahoitusosan toteutuma
Toteutuma
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
YHTEENSÄ
Toteutuma
Korkokulut
Muut rahoituskulut
YHTEENSÄ

Kulut
TA 2021

-265 000
-11 500
-276 500
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KÄYTTÖTALOUSOSA
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Vaalit
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE

TOIMENPIDE

TOTEUMA 30.4.

Kuntavaalien järjestäminen

Järjestetään eduskuntavaalit
9.4.2021.

Vaalit siirtyivät pidettäväksi
13.6.2021.
Järjestelyt aloitettu.

Lapinlahden kunnan äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa (sis. kaikki äänioikeutetut)
Vuosi

Äänioikeutetut

Äänestysprosentti

1992
1996
2000
2004
2008
2012
2017

5.988
6.072
5.972
5.893
5.911
8.234
7.932

68,4 %
60,1 %
58,3 %
59,2 %
60,1 %
58,8 %
58,4 %

TASTUSLAUTAKUNTA
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE
Tilintarkastusyhteisön kilpailutus
vuosille 2021-2024

TOIMENPIDE
Nykyinen tarkastuslautakunta
käynnistää tilintarkastusyhteisön
kilpailutuksen talvella
2021.Valtuusto päättää
tilintarkastusyhteisön valinnasta
kilpailutuksen pohjalta.

TOTEUMA 30.4.2021
Tarkastuslautakunta päätti
kilpailuttamisen aloittamisesta
29.3.2021 kokouksessaan.
Määräaikaan mennessä tarjouksen
jätti 4 yhteisöä. Tarkastuslautakunta
antaa ehdotuksensa
tilintarkastusyhteisön valinnasta
24.5.2021.
Valtuusto päättää
tilintarkastusyhteisön valinnasta
elokuussa.
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Tarkastustoiminnan toteuttaminen

Tarkastuslautakunta toteuttaa
vuoden 2020 tarkastustoiminnan
loppuun suunnitelman mukaisesti ja
antaa arviointikertomuksen
valtuustolle määräajassa.
Uusi tarkastuslautakunta aloittaa
vuoden 2021 tarkastustoiminnan
syksyllä 2021.Nykyinen
tilintarkastaja toteuttaa vuoden
2020 tilintarkastuksen loppuun
määräajassa.
Kilpailutuksessa valitun
tilintarkastusyhteisön tilintarkastaja
aloittaa vuoden 2021
tilintarkastuksen syksyllä.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020
tarkastus on vielä kesken.
Lautakunta antaa
arviointikertomuksen 31.5.2021
kokouksessaan.
Valtuuston käsittelyssä
arviointikertomus on kesäkuussa.
Tilintarkastus on vielä kesken.
Tarkastuslautakunta käsittelee
tilintarkastuskertomuksen 31.5.2021
ja se on valtuuston käsittelyssä
kesäkuussa.

Tarkastuslautakunta arvioi talouden
tasapainotuksen toteutumista
tilikaudella

Lautakunta arvioi talouden
tasapainotuksen toteutumista
tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos
kunnan taseessa on kattamatonta
alijäämää.

Kunnan tilinpäätös v. 2020 on
ylijäämäinen 1,9 M€. Konsernin
taseessa ylijäämää on 1,8 M€

Valvotaan kuntalain 84 §:ssä
säädetyn sidonnaisuuksien
ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista.

Lautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä
säädetyn sidonnaisuuksien
ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset
vuosittain valtuustolle tiedoksi.

Ei toimenpiteitä

KUNNANHALLITUS
Hallintokeskus
Kunnanhallitus vastaa yleishallinnon, kehittämispalvelujen, työllistämisen ja projektien tulosalueista.
KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN TALOUSARVION TOTEUMA 30.4. JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE (1000 €)
Ta 2021
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Tilikauden tulos
(sis.sisäiset erät)
Vyörytyserätulot
Vyörytyserämenot

137
- 1 504
- 1 367

Toteutuma %
30.4.2021
30,6
34,7
34,9

TPE
31.12.2021
448
-4 398
-3 850

-106
260
-597

-25
34
-143

23,6
13,0
24,0

-106
260
-597

0
0
0

-4 392
1 624
-36

-1 501
-

34,6

-4 392
1 624
-36

0
0
0

448
-4 398
-3 850

Toteuma €
30.4.2021

Poikkeama €
0
0
0
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Yleishallinto
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE
Talouden
tasapainottaminen ja
ylijäämän kerryttäminen

TOIMENPIDE

TOTEUTUMA 30.4

Kunnanhallitus seuraa talouden
toteumaa joka toisessa kokouksessaan
sekä antaa tarvittaessa ohjausta
lautakunnille talouden hallintaan.

Toteutuu säännönmukaisesti,
kunnanjohtaja antaa katsauksen
vähintään, joka toisessa kokouksessa.

Valtuusto pidetään ajan tasalla
taloustilanteesta. Valtuusto linjaa
edelleen talouden suuntaviivoja
laaditun kuntastrategian sekä
Kuntamaiseman Sote-analyysin
pohjalta vuoden -20 talousarviossa.

Valtuustokauden aikaisen
hallinnon
organisointi kuntalain
mukaisesti.

Hallintosäännön ja
konserniohjeistuksen päivittäminen
kuntalain säännösten mukaiseksi
(viranhaltijapäätökset).

Tilannekatsaus annetaan ja strategian
toteutumista valtuustokaudelle 2017-2021
arvioidaan 15.6.2021 kokouksessa.
Hallintosäännönpäivitys työnalla.
Kuntaliitolta saatu ohjeet mm
toimivaltamääräyksistä uhkatilanteisiin.

Valtuutettujen roolin vahvistaminen
päätöksenteossa kuntakonsernissa.
Konserniohjauksen edelleen
vahvistaminen.
Sidonnaisuusilmoitusten
tarkistaminen/päivittäminen vuosittain
Kuntastrategian
toteuttaminen

Strategian toteuttaminen
lautakuntatasolla ja toteutumisen
seuranta osana TA-prosessia ja uuden
kunnan rakentamista.

Toteutuu raportointien yhteydessä.
Strategian toteutumista valtuustokaudelle
2017-2021 arvioidaan 15.6.2021
valtuuston kokouksessa.

Sote-uudistuksen
valmistelu ja kunnan roolin
muuttuminen

Kunnan
viranhaltijat/luottamushenkilöt
seuraavat Sote-uudistuksen tilannetta,
vaikuttavat uudistuksen suuntaan ja
osallistuvat sen valmisteluun
työryhmissä sekä osallistuvat infotilaisuuksiin.

KH:n hyväksyi 194.2021 § 93 Pohjois-Savon
väliaikaisen valmistelutoimielimen
asettamisen ja nimesi jäsenet siihen.

Tarvittaessa kunnanhallitus ohjaa ja
antaa lausuntoja sote-uudistuksen
valmisteluun.
Henkilöstöä tiedotetaan tulevista
muutoksista.

Useisiin POSOTE20 -hankkeen
alahankkeisiin nimetty ohjausryhmiin ja
projektiryhmiin jäseniä.
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Kunnan hyvinvointityön
kehittäminen

Hyvinvointityötä toteutetaan
yhteistyössä eri tahojen kanssa
Valtakunnallisten, maakunnallisten ja
kunnan
tavoitteiden/kehittämisen/mittareiden
seuraaminen ja kytkeminen
hyvinvointityöhön Lapinlahden
kunnassa
Toteutuneet toimenpiteet kuvataan
vuosittaisessa hyvinvointiraportissa
(SHVK), hallintokuntien
osavuosikatsauksissa sekä kunnan
vuosittaisessa toimintakertomuksessa.

Jatkettu valtakunnallisten/
maakunnallisten linjausten viestintää ja
jalkautusta kunnassa. Uusimpia ohjelmia
mm.
- Lasten ja nuorten liikkumissuositukset
- Päihde- ja riippuvuusstrategia. Yhteiset
suuntaviivat vuoteen 2030
- Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma.
Väliarviointi ja jatkossa tehostettavat
toimet vuoteen 2025
- Hyvinvoinnin, terveyden ja
turvallisuuden edistäminen 2030:
Toimeenpanosuunnitelma ja
Valtioneuvoston periaatepäätös
Työstetty Laajan hyvinvointikertomusta
2021-2025 moniammatillisissa ryhmissä
Osallistuttu Posote20, Perhekeskus ja
osallisuustyöhön.
Suomen mallin harrastehanke
peruskouluikäisille Lapinlahdella
Hyvän olon Lapinlahti-ryhmän toiminta
jatkuu
Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa
tehtiin kysely päiväkotien ja
peruskoulujen ruokailun ja
ruokakasvatuksen nykytilasta.
Ehkäisevän mielenterveystyön PAKKA
kysely tehty kunnassa ja tulokset
tiedotettu hyteryhmään.
Liikenneturvatyöryhmätyössä (LIITU)työmatkaliikennekysely kunnan
henkilöstölle toteutettu ja vastaukset
toimitettu työsuojelutoimikuntaan
jatkotoimenpiteitä varten.

Kuntalaisten osallisuus ja
vaikuttamismahdollisuudet
terveyttä ja hyvinvointia
edistäviin toimiin
lisääntyvät sekä
monipuolistuvat.

Yhteisöllisyyden lisääminen
1) Yksilöön vaikuttaminen;
osallistutaan kunnan eri tapahtumiin
hyvinvointi-teemalla
(hyvinvointityöryhmät/eri
hallintokunnat). Kahdensuuntaisen
viestinnän lisääminen eri tavoin (esim.
digi, verkkoyhteisöt, keskustelupalstat,
ohjaus ja neuvonta-alustat, sisäiset ja
ulkoiset tiedotusvälineet) Olemassa
olevan ja kehitettävän toiminnan
yhteisen suunnittelun ja toteutuksen
lisääminen (sekä kuntalaisten että

Maakunnallinen kohdennettu
kokemuskysely toteutettu Lapinlahdella,
tulokset tiedotettu hytejatkotoimia varten.
Järjestöyhteistyötä toteutettu
enimmäkseen etänä yhteistyössä YläSavon Vakan ja Posote20
Koottu kattavaa
järjestösähköpostituslistaa Lapinlahdelle
Aloitettu Ylä-Savon Vakka-hankeyhteistyö:
kansanterveys/potilasjärjestöjen
yhteistyötä kehitetty Lapinlahdella,
yhdistystalo tutuksi järjestöväelle-jatkuu
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ammattilaisten avainryhmien
kuuleminen eri tavoin -yhteistyö).
2) Ympäristöön vaikuttaminen:
yhteistyö kyläyhdistysten, järjestöjen,
yhdistysten, seurakunnan, yritysten,
teknisen toimen, liikunta- ja
sivistystoimen kanssa ympäristön
muuttamiseksi yhteisöllisyyttä
tukevaksi (palvelukartta, luontopolut,
taukopaikat, koulun
toimintaympäristö, eri toimijoiden
saattaminen yhteen saman tavoitteen
ja toteutuksen äärelle).

Tavoitteena laatia Lapinlahden malli
järjestöyhteistyöhön kunnassa
soterakenneuudistuksen jälkeen
Jatkettu Jalostamotoimintaa (matalan
kynnyksen toiminta)
Mopokerhot perustettu Suomen mallin
harrastehankkeen kautta Vapaisjärven ja
Lapinlahden taajamiin.
Ikäystävällinen Lapinlahti-yhteistyö
vanhuspalvelun kanssa aloitettu-kesken.
Lipas liikuntapaikkakartastoa kehitetty
edelleen teknisen-. hyte- ja
kulttuurikoordinaattorin sekä Lastun
kanssa; Kulttuurihenkisten lenkkipolkujen
opastaulut pystytetty maastoon sekä
Varpaisjärvellä että Lapinlahdella.
Erikoismetsään laavu ja opasteet.
Kuntalaiset osallistettu Kylien kätköissäPadlet alustan sisällön tuotantoon
liikkumisen ja ulkoilun lisäämiseksi:
järjestöt ja paikallislehti kumppanin –
haastekampanja kesäksi
Etsivän vanhustyön monitoimijaiset
verkostot-hankeaihioyhteistyö siirtyy ItäSuomen yliopiston toimeenpanoon. Jatkuu
suunnitelmien mukaan kesällä 2021.
Hyvän olon Lapinlahti-ryhmässä
taideneuvolatoiminnan toteutetaan
Lapinlahdella-suunnittelu aloitettu kevään
aikana monitoimiryhmänä.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2021
Riski

TOTEUTUMINEN 30.4.

Suurimpana riskinä nähdään edelleen kuntatalouden
tulevaisuuden näkymät. Viime vuosina sekä verotulot
että valtionosuudet ovat vähentyneet merkittävästi.
Vuonna 2020 valtionosuudet kasvoivat, toki isoin kasvu
tuli koronan vuoksi. Vuoden 2021 valtion osuudet on
korkeammat kuin vuoden 2019, mutta jäävät alla
vuoden 2020 tasosta. Myös verotulojen ennakointi on
vaikeutunut monestakin syystä. Riskeihin varaudutaan
talouden tarkalla seurannalla ja reagoimalla muutoksiin
välittömästi.

Verotulojen ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 0,6
milj. euroa. Kunnallisverojen kasvuksi ennakoidaan 2 %
ja yhteisöverojen 27 %.
Sosiaali- ja terveysmenojen arvioidaan kasvavan n 2,3
milj. € euroa. Vammais- ja kehitysvammapalveluissa
kasvu aiheutuu lisääntyneistä asiakkaista ja yhdestä
tahdon vastaisesta hoidosta. Perusterveydenhuollon
menojen kasvuun vaikuttaa mm. korona (näytteet,
suojaus) ja henkilökunnan saatavuus.
Erikoissairaanhoidossa on kertynyt ns. sakkomaksuja
sekä hoitovelan aiheuttamia kustannuksia.
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Sote-uudistuksen pitkittyminen ja tiukkeneva
taloustilanne vaatii Lapinlahden kunnalta erilaisten
ratkaisujen hakemista sosiaali- ja terveyspalveluiden
tuottamiseen myös vuonna 2021, jotteivat sote-menot
kasva yli kunnan kestokyvyn.

Ei varsinaisia toimenpiteitä. Erilaisia keskusteluja ja
tiedusteluja tehty vaihtoehtoisten toimintamallien
rakentamiseen. Skenaarioiden rakentaminen tapahtuu
loppukesän ja syksyn aikana.

Kehittämispalvelut
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE

TOIMENPIDE

TOTEUTUMA 30.4.

Elinkeinotoimi
Kuntastrategian toteuttaminen
elinkeinopolitiikan osalta

Kuntastrategiassa mainittujen
toimenpiteiden toteuttaminen
elinkeinopolitiikassa.

Viitostien Ykköstilat Oy on osaltaan
toteuttanut kuntastrategiassa mainittuja
toimenpiteitä elinkeinopolitiikan kautta.
Lapinlahdelle on perustettu alkuvuoden
2021 aikana 19 uutta yritystä.

Viitostien Ykköstilat Oy:n
vuokrausasteen parantaminen.

Viitostien Ykköstilat Oy:n vuokrausaste on
tällä hetkellä noin 83 %.

Asuntotoimi
Tarjota asiakkaan tarvetta
vastaava asunto Lapinlahdella
asuville tai Lapinlahdelle töihin
tuleville.

Ylläpidetään riittävää vuokraasuntokantaa ja tarpeen
vaatiessa rakennetaan uutta.
Poistetaan käytöstä
huonokuntoiset asunnot.

Talouden ja rakennuskannan
peruskorjausohjelman
yhteensovittaminen.

Tehdään pitkän aikavälin
suunnitelma korjaustarpeista ja
investoinneista sekä arvio
Kasihovi Oy:n taloudellisista
riskeistä (ml. kiinteistöjen
mahdollinen poistuma).
Suunnitelma ja arvio riskeistä
esitellään konsernijohdolle
vuoden -20 aikana.

Joukkoliikenne
Kuntalaisia palveleva kunnan
sisäinen joukkoliikenne

Kunnan sisäinen
joukkoliikenne järjestetään
koulukuljetusten yhteydessä.

Suunnitelma toteutuu.

Kaikilta kyliltä on vähintään
yksi yhteys joko Varpaisjärven
tai Lapinlahden taajamaan.

Keväästä 2021 alkaen on lisäksi ollut
Varpaisjärveltä yksi Pali-taksikyyti viikossa
Lapinlahdella, mikäli asiakkaan
tarvitsemia palveluita ei ole tarjolla
Varpaisjärvellä eikä asiakas kykene
käyttämään linja-autoihin perustuvaa
joukkoliikennettä.

Asuntojen vuokrausaste on 30.4.2021
tilanteessa 96,6 % (vuokratulot). Tähän
käyttöasteeseen vaikuttaa Opettajien
asuntolan, Koivuniementie 5:n asuntojen
tyhjentäminen purkua varten. Käyttöaste on
ilman Koivuniementie 5:sta 97,2 %.
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Työllistäminen
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE

TOIMENPIDE

TOTEUTUMA 30.4

Työllistämisen avulla
pienennetään kunnan
maksamaa ns. passiivista
työmarkkinatukea.

Työllistämistoimet kohdistetaan
ensisijaisesti pitkään työttömänä
olleisiin (yli 200 pv
työttömyysajan
työmarkkinatukea saaneet).

Työllistettyjä 22 henkilöä, joista
velvoitetyöllistettäviä 1 henkilöä

Kunta maksaa yrityksille ja
yhteisöille työllistämisen
kuntalisää.

Työllistämisen kuntalisä on myönnetty
2 yritykselle.

Kuntouttavan työtoiminnan
ohjaajan toimi 31.12.2020
saakka, jatketaan määräaikaista
palveluohjaajan tointa
31.12.2020 saakka.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan
toimi on toistaiseksi voimassa oleva
1.1.2021 alkaen. Palveluohjaajan
määräaikaista virkaa jatketaan
työllisyyden kuntakokeilun ajan
30.6.2023 saakka.

Jatketaan matalan kynnyksen
työllistämistoimien kehittämistä,
mm. Pitäjäntupa, nuorten
työpaja, kuntouttavan
työtoiminnan ryhmä.

Nuorten työpaja on toiminut 1.9.2020
alkaen, palveluohjaajan määräaikainen
toimi on 30.8.2022 saakka, jonne asti
työpajalle on saatu rahoitus
aluehallintovirastolta.

Nuoret Pystyy –hankkeen kautta
parannetaan vaikeasti
työllistyvien nuorten tilannetta.

Nuoret Pystyy –hankkeen kautta
parannetaan vaikeasti työllistyvien
nuorten tilannetta. Hankkeen
asiakkuudessa on 3 aktiivista asiakasta
Lapinlahdelta.

Nuorille tarjotaan kesätyöpaikka
määrärahojen puitteissa.

Nuorille tarjotaan kesätyöpaikka
määrärahojen puitteissa. Nuoria haki
kunnan kesätöihin yhteensä 105.

Nuorille tarjotaan kunnan
kesätyöpaikka määrärahojen
puitteissa. Muille työnantajille
otetaan käyttöön nuoren
kesätyötuki.

Muille työnantajille
myönnetään nuoren kesätyötukea.
Hakemuksia saapunut määräaikaan
mennessä 14 eri työnantajalta.

Tarjota nuorille mahdollisuus
kesätyöhön

Kesätyöllistäminen hoidetaan
yhteistyössä Lapinlahden 4Hyhdistyksen kanssa.
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MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2021
Riski

Toteutuminen 30.4.2021

Työllistämisen osalta merkittävimmät riskit liittyvät
passiivisen työmarkkinatuen kasvuun yli 1 000 päivää
työttömänä olleiden osalta.

Yli 1000 päivää työttömänä olleista passiivisen
työmarkkina tuen piiriin kului 70 henkilöä, 30.4. 2021
määrä on 73 henkilöä.
Kunnan työttömyysaste maaliskuussa 2021 oli 12,2 % (v.
-20 vastaavana aikana 13,4 %). Kunnassa oli samana
ajankohtana 503 työtöntä (vuotta aiemmin 560), joista
76 oli alle 25-vuotiaita. Pitkäaikaistyöttömiä oli 180
henkilöä.
Edelleen työllistämistoimia ja palveluohjausta
tehostamalla voidaan passiivista työmarkkinatukea
pienentää ohjaamalla työttömiä henkilöitä oikeiden
etuuksien (sairauspäiväraha, työkyvyttömyyseläke jne.)
piiriin.
Työllisyyden kuntakokeilu ajalla 1.3.2021-30.6.2023
tehostaa asiakkaiden palveluohjausta.

Painopiste

mittari

tavoite/ lähtötaso

Työvoiman
Kunnalla käytössä olevat
saatavuuden varm työllistämis- ja kuntouttavan
istaminen
työtoiminnan keinot
tarkastellaan vuosittain
kunnanhallituksen
käyttösuunnitelman
yhteydessä.

Kunnan
työllisyyspalveluiden
piirissä olevat
henkilöt hlö/ vuosi

Tavoite 110 hlö /vuosi

TYP -asiakkuuksien
positiiviset päättymissyyt
(työhön, koulutukseen,
eläkkeelle)

52 asiakasta
(kuntouttava
työtoiminta +
työllistäminen)

Päättyneet asiakkuudet % Tavoite 60%

Nuorisotakuun
virta yli 3 kk:n
toteutuminen: virta yli 3kk:n
työttömyyteen alle Pohjois- työttömyyteen %
Savon vastaavan luvun
(nuoret työnhakijat ja
vastavalmistuneet 25-29 vuotiaat)

tilanne 30.4.2020

-

päättyneistä
asiakkuuksista
tilanne 11/2020 ka.

Tilanne 3/2021

Nuoret työnhakijat

Nuoret työnhakijat

P-S 22,4%

P-S 34,3

Lapinlahti 23,2 %

Lapinlahti 50 %

vastavalmistuneet
25-29 v.
P-S 19,8 %

vastavalmistuneet
25-29 v.
P-S 43,6
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Lapinlahti ei ilmoitettu Lapinlahti tietoa ei ole
saatavilla
Työttömyyden
kustannusten
vähentäminen

Asukasta kohden laskettu
passiivinen
tilanne 31.12.2019
passiivinen työmarkkinatuki työmarkkinatuki €/ asukas
P-Savo 75,28 €
on alhaisempi kuin PohjoisSavossa keskimäärin.
Lapinlahti 63,00 €

tilanne 31.12.2020
P-Savo 85,30 €
Lapinlahti 70,01 €

TUNNUSLUVUT JA MITTARIT
Passiivisen työmarkkinatuen saajien määrä
toteuma 12/2017

toteuma 12/2018

toteutuma 12/2019

toteuma 12/2020

toteuma 3/2021

163

153

120

129

139

KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANO 2021 (kunnanhallitus, kehittämistoiminta, työllisyyspalvelut ja
projektit)

1. Kärkitavoite Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää
Painopiste
Yritysten toiminta
edellytysten
varmistaminen

Toimenpiteet
Lapinlahti on
maakunnallisesti aktiivinen
yhteistyö- ja
verkostokumppani myös
yrittäjyyteen liittyvissä
asioissa. Kunta on mukana
ylikunnallisissa yrittäjyyttä
edistävissä hankkeissa ja
muissa yhteistyömuodoissa.
Kunnanjohtaja esittää
kunnanhallituksessa
säännöllisin väliajoin
katsauksen
elinkeinotoimesta.

Toimenpiteet 2021
Lapinlahti on mukana Iisalmi ja
tienoot matkailumarkkinointiyhteistyössä.

Toteutuminen 30.4.
yhteistyötä tehdään
molempien hankkeiden
kanssa

Lapinlahti on mukana FutureSavo- vetovoimahankkeessa.
Lapinlahden kunta markkinoi
vuonna 2021 itseään mm
Rakenna- ja Asu messuilla.

Messut eivät toteutuneet
korona vuoksi.
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Työvoiman
saatavuuden
varmistaminen

Kunta tarjoaa oman
toimintansa ja
yhteistyökumppaniensa kautta
laadukkaat ja helposti
lähestyttävät, matalan
kynnyksen, elinkeino- ja

Elinkeinopalveluihin liittyviä
kumppanuuksia tarkastellaan
panos/tuotos-periaatteella

Kilpailutettavat hankinnat
toteutetaan mahdollisuuksien
mukaan niin, että paikallisilla
yrityksillä on mahdollisuus
tarjota palvelujaan.

Kunnalle laaditaan vuonna 2021
hankintastrategia ja
pienhankintaohjeet

Kunta pitää säännöllisesti
yhteyttä yrittäjiin.

Kunnan ja yrittäjäjärjestöjen
kesken järjestetään vähintään
kerran vuodessa yhteinen
tilaisuus, jossa käydään läpi
yhteisiä asioita. Muutoin
yhteydenpito toimii
tarveperiaatteella.

Yrittäjätapaaminen
järjestetty.

Tontteja myydään aktiivisesti
mm Rakenna – ja Asumessuilla

Messut eivät toteutuneet.

Alapitkäjärven rantatonttien
markkinointi

Tonttien markkinointi
aloitetaan, kun valtuuston
on hyväksynyt kaavan.

Tonttitarjonnan ja markkinoinnin
uudistaminen mm.
tonttien hinnoittelu.

Aktiivinen osa
elinkeinoelämän kanssa
tehtävässä yhteistyössä.

Toteutetaan yhdessä
kunnan strategian
päivityksen kanssa.

Markkinointikampanjan
suunnitteluun on nimetty
ryhmä.

Kunta tuo viestinnässään esille
Lapinlahdella toimivien yritysten
osaamista ja menestystä.

Kunnan viestintäsuunnitelman
jalkauttaminen

Kunta varmistaa yhdessä
maakunnan muiden kuntien
kanssa, että maakunnan
oppilaitosten
koulutustarjonta ja alueen
yritysten työvoimatarve
kohtaavat. Tämä toteutetaan
osana ammatillisen
koulutuksen
omistajaohjausta.

Asia otetaan esille ammatillisen
koulutuksen omistajaohjauksen
kautta.
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Lapinlahti on
aktiivisten
ihmisten

Kunnalla käytössä olevat
työllistämis- ja kuntouttavan
työtoiminnan keinot
tarkastellaan vuosittain
kunnanhallituksen
käyttösuunnitelman
yhteydessä.

Työllistämisstrategian
päivittäminen
Kuntouttavan työtoiminnan
vakiinnuttaminen

Viestintä- ja
markkinointisuunnitelman
päivittäminen ja keihäänkärjen
nostaminen.

Kunnan viestintäsuunnitelman
laatimisen yhteydessä kärkien
esiin nostaminen

Edelleen työnalla

Kunnan kotisivujen
uudistaminen, googlenäkyvyys, some- viestinnän
kehittäminen,
henkilökunnan koulutus
näiden käyttöön, kotisivuille
englanninkielinen
Lapinlahti-info

englanninkielisen sivuston
tekeminen

Pyritään saamaan
vuoden 2022 aikana

Esteettömyyden
parantaminen www- sivuilla
Viestinnän ja erityisesti
some-viestinnän
tehostaminen
määräaikaisen viestinnän
asiantuntijan palkkaaminen

Sivujen esteettömyys
analysoitu 4/2021,
Nyt menossa esiin
tulleiden esteiden
korjaaminen wwwalustan tuottajan
kanssa.

Yhdistystoiminnan tukeminen ja
yhdistysten
yhdistyksen
perustaminen.

Yhdistysavustuksista päätetään
keväällä 2020.

Avustuksista päätökset
tehty 31.3.2021. Prosessi
etenee normaalikaavan
mukaan.

Päivitetty syksyllä 2020
Kuntouttavan
työtoiminnan
toimintasuunnitelma
laadittu 2020-2021
kuntouttavan
työtoiminnan ohjaajan
toimen vakinaistaminen
1.1.2021

yhteisöllinen
kunta

Kärkitavoite 2 Taloutemme on terve ja vakaalla pohjalla

Painopiste
Kustannustehokkaat
palvelut

Toimenpiteet
Kuntatalous vakautetaan
kuluvan valtuustokauden
aikana.

Toimenpiteet 2021
Järjestetään toiminnot niin,
että pysytään valtuuston
hyväksymässä talousarviossa.
Vuonna 2021 tarkastellaan
erityisesti soten
palvelurakennetta.

Toteutuminen 30.4.
Tarkastelua aloitettu.
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Varmistetaan henkilöstön
osaaminen ja työhyvinvointi.
Palvelujen tuottamisessa
avainasemassa on henkilöstön
osaaminen ja työhyvinvointi.
Tämä varmistetaan
pitkäjänteisellä
henkilöstöpolitiikalla, johon
kuuluu mm. avoin
vuorovaikutus, henkilöstön
osaamisen kehittäminen sekä
hyvä esimiestyö. Kunnan
henkilöstöpolitiikkaa
määrittävät hyväksytyt
suunnitelmat (esim. talousarvio,
tasa- arvosuunnitelma) ja
toimenpidemallit (esim.
aktiivisen välittämisen – malli).
Kunnanhallitukselle esitetään
vuosittain henkilöstötilinpäätös

Tehdään vuosittain henkilöstön
työtyytyväisyyskysely.
Ajanmukaiset
toimintatavat
muuttuvassa
toimintaympäristössä

Digitalisaation
hyödyntäminen,
yhteistyö
palvelutuotannossa.
Kunnan tietohallinto
tukee yksiköitä
digitalisaation
hyödyntämisessä.
Huomioidaan
palvelutuotannossa
aktiivisesti ostopalveluiden
mahdollisuus.
Hallintosäännön mukaan
kunnanhallitus päättää
hallintokuntien esityksestä
palveluiden ensikertaisesta
yksityistämisestä, mikäli sillä
on henkilöstövaikutuksia.

Työhyvinvointikysely
tulosten jalkauttaminen,
Virkistystoiminnan ohjeistus
ja sen kautta hyvinvoinnin
tukeminen

Vuoden 2020 kyselystä tehty
analyysi ja
toimenpidesuunnitelma.

Intran edelleen kehittäminen
sisäiseen viestintään

Kehitetty ja käyttöä
tehostettu edelleen mm
kokoustamisvälineenä.

Jatketaan esimiestapaamisia,
kunnanjohtajan ja uuden
henkilöstön välisiä
tapaamisia

Tapaamisia ei ole järjestetty

Aktiivisen välittämisen
tehostaminen Wälitätyökalun käytön kautta

Tehokkaassa käytössä

Perehdyttämistyökalun
Intron käyttöönotto

Intro otettu käyttöön
tammikuussa, tehty kunnan
yleisperehdyttämissuunnitelma sekä päivitetty
Teamsissa Säännöt ja ohjeetvälilehti vastaamaan
suunnitelmaa.

Tehdään vuosittain

Digitalisuuden lisääminen
poistamaan rutiinitekemistä
Sähköisen asioinnin
kehittäminen mm sähköiset
lomakkeet käyttöön 2021,
tekoälyn hyödyntäminen
kirjanpidossa

-

sähköisiä lomakkeita
otettu käyttöön mm
avustusten hakeminen,
kenttävuorot ja
liikuntatilojen
käyttöoikeushakemus
SarastiaRekry-palvelun
käyttöönotto alle 3 kk
sijaisuuksissa sotepalveluissa
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Palvelutuotannossa
huomioidaan tuleva
maakuntauudistus. Tämä
tarkoittaa sitä, että
palveluverkkoa
rakennetaan jo nyt siihen
suuntaan, mihin maakunta
sitä tulee muuttamaan.
Hallintokuntien välisen
yhteistyön tiivistäminen kunnan
sisällä.

Investointien
suunnitelmallisuus

Omaisuuden
järkiperäinen
hallinta

Tarkastelua tehdään
syksyn aikana.

hallintokuntien välisten
kehittämistyöryhmien
toiminnan jatkaminen ja
näkyväksi tekeminen mm
intrassa

Investointien
aikatauluttamisessa on
lähtökohtana rakennusten ja
kunnallistekniikan
kunnossapidon pitkän
tähtäimen suunnitelmat.
Rakennusten osalta
investoinnit
kohdistetaan
ensisijaisesti salkun A
Kunnanhallitus laatii kuntaan
omistajapoliittisen linjauksen.
Kiinteistöomaisuuden
taloudellinen ylläpito
- Kiinteistöomaisuuden
ennakoiva ylläpito
perustuu kunnan
palveluverkon tarpeisiin.
Kiinteistöistä luovutaan
kunnanhallituksen
hyväksymän salkutuksen
mukaisesti.
- Kunnanhallitus tarkastelee
salkutusta vuosittain
- Laajennetaan salkutus
koskemaan kaikkia
kunnan omistamia
rakennuksia, asuntoosakkeita,
liikekiinteistöosakkeita
Maan hankintaa ja kaavoitusta
käytetään ennakoivana
keinona hallita ja suunnitella
yhdyskuntarakennetta.

Kunnanhallitus laatii kuntaan
omistajapoliittisen linjauksen.
C-salkun
kiinteistöistä
luovutaan
kunnanhallituksen
hyväksymän
päätöksen mukaisesti

Maata hankitaan ja
kaavoitusta
toteutetaan
tarpeiden mukaan.

toteutuu erilaisten
työryhmin kautta
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Kunnan omistamien tilojen
käyttöasteen parantaminen.
Tekninen toimi, Kaskihovi ja
Ykköstilat esittävät
kunnanhallitukselle
vuosittain tiedot tyhjillään
olevista tiloista 31.1.
tilanteen mukaan.

Laaditaan
yhteismitallinen
listaus kaikista
kuntakonsernin
tiloista.
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PALVELULAUTAKUNTA
Sosiaali- ja terveysosasto
Sosiaali- ja terveysosasto järjestää sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain sekä
terveydenhuolto- ja vanhuspalvelulain velvoitteiden mukaisesti kuntalaisten yksilö- ja ympäristöterveydenhuollon
lakisääteiset palvelut sekä kunnan ruokapalvelut.
Vastuualueeseen kuuluvat sosiaalityö, vammais- ja kehitysvammapalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito,
vanhuspalvelut, ruokapalvelut ja ympäristöterveydenhuolto. Toiminnan lähtökohtina ovat asiakaslähtöisyys,
suunnitelmallisuus ja taloudellisuus.
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TALOUSARVION TOTEUMA 30.4. JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE (1 000 €)
TA 2021
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Tilikauden tulos
(sis.sisäiset erät)
Vyörytyserätulot
Vyörytyserämenot

4 303
-42 577
-38 274

Toteuma €
30.4.2021
1 515
-15 184
-13 668

Toteuma %
30.4.2021
35,2
35,7
35,7

-142
2 500
-2 625

14
764
-828

9,5
30,5
31,5

-38 542
628
-1 643

-13 751
-

35,7
-

TPE
31.12.2021
3 985
-45 000
-41 015

Poikkeama €
-318
-2 423
-2 741

Sosiaalityö
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE
Perhekeskustoimintamallin
luominen Lapinlahden
kuntaan.

TOIMENPIDE

TOTEUTUMINEN
30.4.2021

Maakunnallinen ja kuntakohtainen Lapetyöskentely jatkuu.
Lapset-puheeksi menetelmäkoulutus ja
menetelmän käyttöönotto

Lape-työ jatkunut sekä kunnan sisällä
että ylikunnallisesti Pohjois-Savon Lapetyössä.

Tuottaa toimiva monitoimijaisen
yhteistyön käytäntö kuntaan ja kunnan
tulevaan perhekeskukseen.
Lape-suunnitelman laatiminen.

Lape-suunnitelma laadittu.
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Monialaisen ja
monitoimijaisen
yhteistyön vahvistaminen
lastensuojeluasioissa.

30.4.2021
Systeemisen lastensuojelutyön koulutus
lastensuojelutyötä tekeville.
VarPu- (Varhaisen vahvistamisen)
työryhmän toimintaan osallistuminen.
Monitoimijaisen yhteistyömallin kokeilun
laajentamiseen osallistuminen.

SyTy-koulutus menossa. VarPutoiminnan käytäntöjä on päivitetty
yhteisessä palaverissa.

Yhteistyön aloittaminen Ylä-Savon alueen
Ankkuriryhmän kanssa.

Yhteistyötä on tehty aktiivisesti
Ankkuri-ryhmään ohjautuneiden
nuorten asioissa.

Sosiaalityön arkistoinnin
edistäminen.

Lisäresurssia palkataan.

30.4.2021

Sosiaalityön
vaikuttavuuden arvioinnin
kehittäminen

Vaikuttavuuden arvioinnin
toimintamallien kehittäminen ja pilotointi

Arkistointi on edennyt lisäresurssin
turvin.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN
TOTEUTUMINEN 30.4.2021
Uusia sijoituksia on alkuvuonna tullut. Huhtikuun lopussa toteuma on kuitenkin arvioidun mukainen.
TUNNUSLUVUT JA MITTARIT

Aikuissosiaalityö

Toimeentulotukiasiakkaat
Välitystiliasiakkaat
TYP -asiakkuudet, aktiiviset

TP 2019
266
30
80 (31.12.)

TP 2020
233
42
65

30.4.2021
104
34
56

TP 2019
290

TP 2020
292

30.4.2021
118

Lastensuojelu

Lastensuojeluilmoitukset
(sis. tiedonsaannit ja pyynnöt
lastensuojelutarpeen arvioimiseksi)
Avohuollon asiakkaat (ei sijoitusta)
Sijoituksessa olevat
Jälkihuollossa olevat

68
28
15

64
27
16

61
30
18
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Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu
TP 2019

TP 2020

30.4.2021

Asiakasperheiden määrä

65

51

38

kotipalvelu

23

18

10

perhetyö

42

33

28

Käyntien määrä

912

653

211

kotipalvelu

220

149

21

perhetyö

692

504

190

Vammais- ja kehitysvammapalvelut
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE
Omien asumisyksiköiden
käyttö ensisijaista.

TOIMENPIDE

TOTEUTUMINEN
30.4.2021

Asukkaiden sijoittelu niin, että haastavaa
käytöstä tulee mahdollisimman vähän.
Koulutettu ja riittävä henkilökunta.

Omien asumisyksiköiden kesken on
pystytty siirtämään asiakkaita tarpeen ja
kunnon mukaisesti. Eevalaan on saatu
uusi nuori asukas asumiskokeilun kautta.
Pari ohjaajan tointa on hoidettu tällä
hetkellä sijaisjärjestelyin ja ne tulevat
auki kesän aikana. Varahenkilön
palkkaamiseen on saatu lupa
henkilöstöjaostolta. Savas-säätiöltä on
ostettu Autismi-koulutusta koko
henkilökunnalle.

Vaalijalan kustannusten
hillitseminen.

Kotona asumisen
tukeminen.

30.4.2021
Jaksoja myönnetään vain tarvittaessa.
Ostopalvelupaikkojen sopivuus asukkaiden
tarpeisiin (esim. autismi) otetaan
huomioon alusta asti.

Ostopalvelupaikkoihin sijoitukset
onnistuneet eikä paluuta Vaalijalaan ole
tullut.
Kustannusten nousua tullut Vaalijalan
osalta THL:n tahdon vastaiseen hoitoon
määräämisen vuoksi. Ei pystytty
ennakoimaan.
30.4.2021
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Esim. asunnon muutostyöt ja
henkilökohtainen apu. Tarpeenmukainen
yhteistyö muiden kunnan yksiköiden
kanssa.

Yhteistyö kunnan muiden yksiköiden
välillä, kuten teknisen toimen kanssa
asunnon muutostöissä on toiminut.
Palkkapuolella otettu käyttöön Oimapalvelut henkilökohtaisen avun
palkkojen maksuun.

Erityisesti nuorten kehitysvammaisten
kohdalla itsenäisen asumisen
mahdollistaminen.

Nuorten kehitysvammaisten itsenäistä
asumista on ollut yksittäisiä tapauksia.
Kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja
on ollut asumisen tukena tarvittaessa.
Joillakin ongelmaksi ovat tulleet
ympäristöstä tulleet lieveilmiöt kuten
”vääränlainen” kaveripiiri ja päihteet.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2021
Vammais- ja kehitysvammapalvelut
TA 2021 / Toiminnasta johtuvat
määrärahatarpeet
Varahenkilö sijaistamaan asumisyksiköissä.

Kustannukset/€

Toteutuminen

Kustannukset 32 600 €

300421 tulossa/ toimi
perustettu

Yhteensä
MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN
TOTEUTUMINEN 30.4.2021
-

-

Covid-19 epidemia on tuonut omat haasteensa vammais- ja kehitysvammapalveluihin, vaikkakin tartunnoilta
on vältytty. Asumisyksiköissä on panostettu turvallisuuteen ja hygieniaan; pieninkin flunssaoire on otettu
vakavasti. Talojen välistä liikkumista on vähennetty niin, että joka talossa on oma henkilökunta. Lisäksi on
jouduttu edelleen palkkaamaan kaksi yöhoitajaa, koska joillakin asukkailla on ollut tapana liikkua ulkona myös
öisin. Koulutettujen sijaisten saaminen on ollut aika ajoin ongelmallista. Henkistä rasitusta henkilökunnalle on
tuonut yhden pitkäaikaisen asukkaan saattohoito yksikössä. Jussinpihan toimintakeskus on edelleen kiinni ja
päivätoimintaa järjestetään asumisyksiköissä. Toimintakeskus Helmi on pystynyt olemaan toiminnassa.
Monisairaiden kehitysvammaisten lasten hoitojaksojen tarve on lisääntynyt Vaalijalassa ja muissa yksiköissä.
Vaalijalassa oli vuoden vaihteessa vain yksi pitkäaikainen asiakas, mutta tilanne muuttui tammikuun lopussa
THL:n määrättyä nuoren kehitysvammaisen henkilön tahdon vastaiseen hoitoon. Ensimmäinen jakso kestää
20.7.2021 saakka ja kuntoutuksen tarvetta arvioidaan Vaalijalan erityishuoltotyöryhmässä siihen mennessä.
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Perusterveydenhuolto
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE
Osallisuuden
vahvistuminen.

TOIMENPIDE

TOTEUTUMINEN
30.4.2021

Edistetään eri-ikäisten kuntalaisten
osallisuutta monialaisella ja monitoimijaisella
yhteistyöllä syrjäytymisen ja yksinäisyyden
ennalta ehkäisemiseksi (työryhmät, verkostoja hankeyhteistyö).
- Kohtaamispaikan suunnittelu monialaisessa
työryhmässä, jossa mukana mm. neuvola,
hyte, seurakunnat, kulttuuri, perhetyö,
varhaiskasvatus, nuorisotyö, MLL.
- Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmän
toteutus koronatilanne huomioon ottaen

-Osallistuttu hankeyhteistyöhön (Posote).
-Fysioterapian ryhmätoiminnot ovat olleet
koko kevään tauolla koronatilanteen vuoksi.

-Kohtaamispaikasta toteutettu kuntalaisille
kysely. Korona jonkin verran hidastaa
kohtaamispaikan edistymistä. Tila vielä myös
päättämättä.
-Vahvuutta vanhemmuuteen perheryhmää ei
ole pidetty koronatilanteen vuoksi

- Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmämallin
koulutus syksy -21
- 2-vuotiaiden ryhmäneuvola
- Perheen voimavara -lomake käytössä
neuvoloissa
- Perhekeskustoimintamallin suunnittelu
monialaisessa ja monitoimijaisessa
työryhmässä, jossa mukana mm. neuvola,
sosiaalitoimi, sivistysosasto, kunnan hytetyö.
-Monialainen Hyvän olon Lapinlahti työryhmä

-2-vuotiaiden ryhmäneuvolaa ei ole pidetty
koronatilanteen vuoksi
-Perheen voimavara-lomakkeet käytössä
äitiys- ja lastenneuvolassa.
-Perhekeskus-toimintasuunnitelma
hyväksytty lautakunnassa 03/2021
-Hyvän olon Lapinlahti-työryhmä
kokoontunut 01/2021 ja 02/2021. Seuraava
tulossa 05/2021.

- Ryhmäohjauksen toteuttaminen
”armeijapudokkaille” moniammatillisesti
koronatilanne huomioiden (fysioterapia,
ravitsemusterapia, terveydenhoitajat)

-Armeijapudokkaiden ryhmää “Kutsunta
kuntoon-ryhmä” on suunniteltu keväällä 2021
ja siihen on ohjattu nuoria kutsuntatarkastusten yhteydessä 04-05/2021 aikana.
Ryhmän alkaminen suunniteltu syksyyn 2021.
Ryhmään ilmoittautuminen päättyy 06/2021.

- Ikäihmisten hyvän ravitsemuksen ja
yhteisöllisten ruokailumahdollisuuksien
edistäminen -hankkeeseen osallistuminen
(Gery ja Lapinlahti yksi osallistujakunnista)

-Ikäihmisten hyvän ravitsemuksen ja
yhteisöllisten ruokailumahdollisuuksien
edistäminen -hanke ei saanut rahoitusta,
joten se ei toteudu.

Perheneuvola:
- Varpu-aika tarjolla kerran kuukaudessa
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- Monialainen sidosyhteistyö VARPU hankkeessa ja asiakastyössä
- varhainen ja ennaltaehkäisevä toiminta mm.
järjestötoimi mukana MLL ssä.

(syksystä 2021 lähtien 2 vk välein) ja on
toteutunut monialaisena useamaan kerran.
- MT neuvola osallistunut Nuoret pystyy
hankkeen toimintaan

Mielenterveysneuvola:
- Sidosyhteistyö eri tahojen ja järjestöjen
kanssa, mm. seurakunnan kanssa Voimaa
arkeen toiminnassa taustatukena
- Kansalaisopiston kanssa yhteinen
keskustelukerho suunnitelmissa
- Kuntosali -ryhmä toteutuksessa mukana
yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa

- Korona-aikana ei kerhotoimintaa eikä
kuntosalitoimintaa ole järjestetty

- Ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaatio
työparityönä.

- HYTE yhteistyö mielenterveys- ja
päihdeasioissa

Osallistuminen Hyvällä mielellä Pohjois-Savo hankkeeseen (sen toteutuessa).
”Hankkeen päätavoitteena on
pohjoissavolaisten mielenterveyden
koheneminen ja päihteiden käytön
väheneminen suuntaamalla toimenpiteitä
ennaltaehkäiseviin elementteihin, kuten
elintapoihin, osallisuuteen ja osaamisen
lisäämiseen. Asukkaiden hyvinvointia
edistämällä vahvistetaan työikäisen väestön
työkykyä ja työllisyyttä ja siten parannetaan
koko maakunnan elinvoimaa.”
Hyvä
mielenterveys.

Työskennellään monialaisissa tiimeissä eriikäisten kuntalaisten mielenterveyden
edistämiseksi ja ongelmien ennalta
ehkäisemiseksi.
- Monialaiset varhaiskasvatusikäisten ja
kouluikäisten tiimit, jotka kokoontuvat
säännöllisesti 2-8 kertaa vuodessa.
- Varpu-aika (varhaisen puuttumisen aika)
toiminnan suunnittelu, toteutuminen ja
seuranta.
- HYTE yhteistyö mielenterveys- ja
päihdeasioissa

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeen
ensimmäinen vaihe toteutetaan 1.5.202130.4.2023. Euroopan sosiaalirahaston ja P-S
ELY-keskuksen rahoittama pitkän tähtäimen
v.2030 kehittämisohjelmaan perustuva
hanke. Päätoteuttajana toimii Kuopion
kaupunki. Osatoteuttajina toimivat ItäSuomen yliopisto, Savonia amk ja
Humanistinen amk. Hankkeen toimijoina ovat
myös 17 P-S kuntaa ja sairaanhoitopiiri.

30.4.2021

-Varhaiskasvatusikäiset oppilaiden tukitiimit
toteutuneet säännöllisesti. Lisäksi neuvolasta
terveydenhoitaja osallistunut vanhempien
etäiltoihin.
-Varpu-aika tarjolla kerran kuukaudessa
(syksystä 2021 lähtien 2 vk välein) ja on
toteutunut monialaisena useamaan kerran.
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-IPC-menetelmän käyttöönotto
opiskeluhuollossa (kouluterveydenhoitajat,
kuraattorit ja koulupsyykkari).
-Jännittäminen osana elämää-pienryhmän
toteutus kerran vuodessa lukiossa
opiskeluhuollon yhteistyönä esiintymis- ja
koetilanteita jännittäville nuorille.

-IPC-lyhytterapia -menetelmäkoulutus
(masennusoireisiin puuttuminen) ollut
01/2021 ja menetelmäohjaukset jatkuvat 3 vk
välein kevääseen 2022 saakka. IPC-ohjattavia
on ollut ja menetelmä on otettu käyttöön.
-Jännittäminen osana elämää-ryhmä
toteutunut keväällä 2021.
Opiskeluterveydenhoitaja ja koulupsyykkari
työparina.

Osallistuminen Hyvällä mielellä Pohjois-Savo hankkeeseen (sen toteutuessa).

-Hanke alkaa toukokuussa 2021.

Päihteettömyys.

Edistetään ja tuetaan päihteettömyyttä.

30.4.2021

Lapinlahden
kunnan
mielenterveys- ja
päihdetyönsuunnitelma;
päihteettömyyden
edistäminen
kaikissa
ikäryhmissä.

- Tehdään päihteisiin ja tupakointiin liittyvää
valistustyötä vastaanotoilla, kouluilla,
laitoksissa ja kodeissa.

-Tupakkatuotteiden käyttöä seulotaan
vastaanotoilla.

- AUDIT-kyselyt äitiysneuvolassa ja
lastenneuvolassa laajoissa
terveystarkastuksissa.
Opiskeluterveydenhuollossa 2. vuoden
opiskelijoille.

-AUDIT kyselyt käytössä neuvolassa ja
opiskeluterveydenhuollossa.

- Käytetään vastaanotoilla päihdeseulaa
/mini-interventiota

hoitoonohjausprosessista ja hoitomuodoista.

- Otetaan käyttöön Lapset puheeksi toimintamalli

-Vuodeosasolla välitetään tietoa

-Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus tulossa
kunnan sisäisenä koulutuksena syksyllä 2021

- Otetaan käyttöön Pakka -toimintamalli
- Äitiysneuvolassa käytössä häkä-mittari ja
sikiönuket tupakoimattomuuden ja
päihteettömyyden tueksi
- HYTE yhteistyö mielenterveys- ja
päihdeasioissa

Lasten ruokailutottumukset
kehittyvät
terveyttä
edistävään
suuntaan.

Edistetään ja tuetaan terveellisiä
ruokailutottumuksia ja terveelliseen
ravintoon liittyviä valintoja.
- Osallistutaan Ruokakunta -hankkeeseen
(2019 – 2021). Koordinoijana on Itä-Suomen
yliopisto. Yhteistyössä on mukana Suomen
Sydänliitto ry. Pohjois-Savon kunnista mukana
ovat Lapinlahti, Kuopio ja Siilinjärvi.

-Äitiysneuvolassa on käytössä häkä-mittari
sekä sikiönuket nikotiinittomuuden tueksi.
Nuket toimivat myös varhaisen
vuorovaikutuksen tukena.

30.4.2021

- Ruokakunta-hankkeen toiminta on jatkunut
mm. kuukausittaisilla kuntayhdyshenkilöiden
Teams-palavereilla ja niissä suunnitelluilla
toiminnoilla esim. varhaiskasvatuksen
ruokakasvatustyöryhmän kautta. Parhaillaan
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- Osallistutaan Hyvän olon Lapinlahti -ryhmän
toimintaan (ryhmässä mm. terveydenhoitajat,
ravitsemusterapeutti, varhaiskasvatus,
ruokapalvelut, kunnan hyvinvointityö)
- Perheiden elintapaohjaukseen käytetään
Neuvokas perhe -menetelmää neuvolassa,
kouluilla ja ravitsemusterapiassa.
Neuvokas perhe -kortin voi täyttää myös
digiversiona.
- Varhaiskasvatuksen ruokakasvatustyöryhmä
– moniammatillinen työryhmä, jossa
kehitetään ja yhtenäistetään päiväkotien ja
perhepäivähoidon ruokakasvatuskäytäntöjä.

Lihavuuden
ennalta ehkäisy.

kartoitetaan jatkohankkeeseen 2021-2023
osallistuvia pilottikuntia.
-Hyvän olon Lapinlahti-työryhmä
kokoontunut 01/2021 ja 02/2021. Siellä käyty
läpi mm. Nykytila.fi esille nousseet
ruokakasvatukseen liittyvät haasteet
varhaiskasvatuksessa.
- Neuvokas perhe-kortit ja nettisivujen
materiaalit käytössä neuvoloissa,
kouluterveydenhuollossa ja
ravitsemusterapiassa. Tsemppikoulutus menetelmä toteutunut keväällä 2021.
-Varhaiskasvatuksen ruokakasvatuksen
työryhmä kokoontunut 1/2021, 3/2021

Ennalta ehkäistään lihavuutta valistustyön,
tiedottamisen ja seurannan avulla.

30.4.2021

- Tehdään lihavuuden ehkäisyyn liittyvää
valistustyötä eri-ikäisten kuntalaisten parissa
(mm. vastaanotoilla, kouluilla, laitoksissa ja
kodeissa, Facebookissa).

Tiedotustyötä tehty ravitsemusterapiassa
vastaanotoilla, Facebookissa ja kannustamalla
ottamaan käyttöön esim.
varhaiskasvatuksessa lihavuuden ehkäisyyn
tähtääviä ruokakasvatusaineistoja
-Fysioterapian liikuntaohjaukseen ohjautunut
asiakkaita mm. diabetesvastaanotolta.
-Vuodeosastolla oleville potilaille tehdään
ravitsemustestit, joiden perusteella
suunnitellaan yksilöllinen ruokavalio.
Tarvittaessa ravitsemusterapeutin
konsultaatio ja elintapaohjaus. Seurataan
ruokalutilanteita ja potilaiden ruokailujen
jälkeistä oireilua. Tarvittaessa ruokavalion
päivitys. Kirjaamista on tehostettu
ravitsemuksen osalta. BMI:n laskeminen.

- Elintapaohjaukseen käytetään Neuvokas
perhe -menetelmää neuvolassa, kouluilla ja
ravitsemusterapiassa. Neuvokas perhe -kortin
voi täyttää myös digikorttina.

-Lihavuutta pyritään ehkäisemään
neuvoloiden, kouluterveydenhuollon ja
ravitsemusterapeutin vastaanotoilla mm.
Neuvokas perhe -menetelmän avulla sekä
kasvun seurannalla.
-THL kerää lasten ja nuorten ylipainotiedot
AvoHilmon kautta ja ne ovat käytettävissä.
Lukuja käyty läpi esimerkiksi Ruokakunta-
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- Toteutetaan lasten ja nuorten ylipainon ja
lihavuuden seurantaa mahdollisuuksien
mukaan (Lifecare -> AvoHilmo –> THL)
Järjestetään elintapaohjausta ja mahdollisuus
seurantakäynteihin niille nuorille, jotka
vapautetaan kutsuntojen ennakkoterveystarkastuksessa palveluksesta painoindeksin
ja/tai huonon toimintakyvyn vuoksi.

Jatketaan monialaisen painonhallintaryhmän
suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä
terveydenhoitajien, ravitsemusterapian ja
fysioterapian kanssa.

hankkeessa ja Hyvän olon Lapinlahtityöryhmässä.
-”Kutsuntakuntoon-ryhmä” armeijaan
lähteville nuorille suunnitteilla alkamaan
syksyllä 2021 ja siihen on kutsuttu nuoria
kutsuntatarkastusten yhteydestä. Ryhmä
tarkoitettu nimenomaan ehkäisemään
kutsunnoista vapautumista.
- Lapinlahdelle tarjottu mahdollisuutta
käyttää vuoden 2021 aikana maksutta
Verkkopuntari (käyttöönotto koordinoidusti
Pohjois-Savossa). Tarkoitus ottaa käyttöön
ainakin Verkkopuntariin kuuluva osio, joka
soveltuu raskaana olevien
elämäntapaohjaukseen.
Ryhmätoiminta suunniteltu ja aloitetaan, jos
ryhmään ilmoittautuu riittävästi osallistujia.

Kokeillaan työterveyshuollossa
moniammatillisesti toteutettua
painonhallintaohjausta ryhmätoimintana.

-Toteutettu työterveyshuollossa
etäpainonhallintaryhmä 20.1.-28.4.2021
Lapinlahden kunnan työntekijöille.
Fysioterapia mukana työterveyshuollon
moniammatillisessa painonhallintaryhmässä.

Osallistutaan Pohjois-Savon
sairaanhoitopiiriin alueelliseksi laadittavan
valtimotautipotilaan hoitopolun tekemiseen.

Hyvä toiminta- ja
työkyky.

Hyödynnetään uusia digitaalisia
mahdollisuuksia toiminta- ja työkyvyn
edistämiseksi.

- Osallistuttu valtimotautipotilaan hoitopolun
tekemiseen, ravitsemusterapeutti ollut
laatimassa siihen ravitsemusosiota.

30.4.2021
-Ravitsemusohjauksessa hyödynnetään
perinteisten vastaanottokäyntien rinnalla
etäohjausmahdollisuutta kaikissa
asiakasikäryhmissä, käytetään
puhelinsovelluksia omaseurantaan.
- Hyödynnetään toiminta- ja työkykyä
edistävästä ravitsemuksesta viestimisessä
Facebookia
-Vuodeosastolla digitalisaation
hyödyntäminen haastavaa potilaiden
pulmallisten sairauksien sekä COVID19
epidemiatilanteen vuoksi.
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Työterveyshuollon tavoitteena on tukea
työikäisen työ- ja toimintakykyä.
Työterveyshuoltopalvelujen painotus on
ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa.
Työterveyshuollossa toimitaan yhteistyössä
eri asiantuntijoiden kanssa.
Otetaan käyttöön hyviä käytäntöjä ja
työkaluja kaatumisten ehkäisemiseksi.

Ehkäistään, tunnistetaan ja hoidetaan
ikääntyneiden vajaaravitsemusta.

Perhe- ja
lähisuhdeväkivallan ennalta
ehkäisy.

Yhteydensaanti ja
hoitoon pääsy
perusterveydenhuoltoon toteutuu
terveydenhuoltolain mukaisesti
(tavoitettavuus).

-Työfysioterapia yksilövastaanotot,
yksilöergonomiakäynnit toteutuneet
suunnitellusti. Tyky jumppa ei toteutunut
koronarajoitusten vuoksi.
Kaatumisriskikartoitus FRAT kaikille yli 65vuotiaille. Ei toteudu täysin. Kirjaamista
tehostettu potilaiden toimintakyvyn osalta
mm. matkoja mitattu ja merkitty jo valmiiksi
osaston käytävälle. Mahdollisuus konsultoida
fysioterapeutteja yksilöllisten ja
kuntouttavien työtapojen löytämiseksi.
Vuodeosastolla tehdään potilaille MNA-testit
(yksilöllinen ruokavaliosuunnittelu mm.
ravinto/energialisät) vajaaravitsemuksen
ehkäisemiseksi.

Otetaan kotihoidossa käyttöön 10/2020
päivitetty vajaaravitsemuksen ehkäisyn ja
hoidon hoitopolku.

- Otettu kotihoidossa käyttöön päivitetty
vajaaravitsemuksen ehkäisyn ja hoidon
hoitopolku, toimitettu sähköinen
perehdytysmateriaali.

Osallistutaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo hankkeeseen (sen toteutuessa).

-Hankkeen käynnistyminen toukokuussa -21.

30.4.2021
Toteutetaan lähisuhdeväkivalta -kysely
raskauden aikana äitiysneuvolassa ja
lastenneuvolassa lapsen ollessa kuuden
kuukauden ikäinen.

-Lähisuhdeväkivalta-kysely käytössä äitiys- ja
lastenneuvolassa.

Toteutetaan Lähisuhde- ja perheväkivallan
ehkäisyn toimintaohjelmaa. Lähisuhde- ja
perheväkivallan koordinaattori on jäsenenä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän MARAKtyöryhmässä (vakavan parisuhdeväkivallan
uhrien auttamiseksi koottu ryhmä).

-Neuvolasta yksi työntekijänä mukana
MARAK-työryhmässä (varahenkilönä).

Seurataan yhteydensaantia mm.
asiakaspalautteiden kautta. Poliklinikalla,
neuvolassa ja hammashuollossa on käytössä
takaisinsoittojärjestelmä.

30.4.2021

Seurataan hoitoon pääsyn aikoja. Tiedot tulee
olla kuntalaisten nähtävillä.

-Hoitoon pääsyn ajat ovat kuntalaisten
nähtävillä virallisella ilmoitustaululla ja
kunnan kotisivulla.

- Yhteydensaanti terveyskeskukseen
toteutunut terveydenhuoltolain mukaisesti.
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Sosiaali- ja
terveydenhuollon
palvelut ovat
saatavilla oikeaaikaisesti
(saatavuus).

Kehitetään akuuttivastaanottoa

30.4.2021

- lääkäri-hoitaja työpari työskentely

Osallistuminen Posoten sotekeskusten/vastaanottopalveluiden
työryhmätyöskentelyyn

- hoitajavastaanotto

Kehitetään fysioterapeutin
suoravastaanottoa.
Kehitetään seksuaaliterveysneuvolan
toimintaa kohdentamalla työntekijäresurssia
seksuaalineuvojan työhön.
Varpaisjärven terveysasema on suljettuna
ajalla 21.12.2020 – 3.1.2020 (hyv. KS2020).
Laboratorion näytteenotto on avoinna em.
aikana kahtena päivänä (23. ja 30.12.20).
31.5.– 29.8.2021 välisenä aikana
terveydenhuollon palveluja on saatavilla
Varpaisjärven terveysasemalla keskiviikkoisin
ajanvarauksella joidenkin palvelujen osalta ja
muina arkipäivinä Lapinlahden
terveyskeskuksessa.

Hoitajavetoista akuuttivastaanottoa
toteutettu resurssien puitteissa.
Hoitajaresurssia ohjattu koronarokotuksiin.
Fysioterapeutin suoravastaanotto on toiminut
suunnitellusti, kehittämiseen ei ole ollut
resursseja.
Seksuaaliterveysneuvolan resurssia ei ole
vielä kohdennettu. Yksittäisiä vastaanottoja
on toteutunut.
Varpaisjärven terveysaseman sulku vuoden
vaihteessa toteutui suunnitellusti.

Ajalla 31.5. – 29.8.2021 terveydenhuollon
palvelut ovat saatavilla Lapinlahden
terveyskeskuksessa.
Varpaisjärven terveysasemalla on em. aikana
keskiviikkoisin laboratorion näytteenotto ja
ajanvarauksella osa vastaanotoista. Muut
arkipäivät terveysasema on kiinni.

Varpaisjärven terveysasema on suljettuna
ajalla 20.12.2021 – 2.1.2022. Laboratorion
näytteenotto on avoinna em. aikana kahtena
päivänä (22. ja 29.12.).
Hoidon porrastus
toteutuu.

Tehdään tiivistä yhteistyötä
erikoissairaanhoidon, vanhuspalvelun ja
kehitysvammapalveluiden kanssa hoidon
porrastuksen toteutumiseksi
Kehitetään kotisairaalatoimintaa yhdessä
vanhuspalveluiden kanssa
- Kotisairaalatoiminnan käytäntöjen
päivittäminen (työnjako, osaaminen) ja

30.4.2021

Kotisairaalatoiminnan uudelleenjärjestelyt.
Toiminnan käynnistäminen vuodeosaston
kautta.
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Hoitoketjujen
tavoitteena on
hoitokäytäntöjen
yhtenäistäminen,
tutkimusten ja
hoidon
porrastuksen
selkiyttäminen yli
organisaatiorajojen ja eri
ammattiryhmien
kesken.

toiminnan mahdollinen laajentaminen
(saattohoito, muu)
Osallistutaan systemaattiseen
hoitoketjutyöhön PSSHP:n alueella:
-

Akuutisti sairas vanhus/geriatrinen
potilas
Toiminnalliset häiriöt
Valtimotaudit

Alueellinen hoitotyön työryhmä. Kirjaamisen
yhtenäistäminen. Työryhmän jäsenyys
vuodeosastolta. Kokoontumiset 4xv.

Joustavat ja
helposti
saavutettavat
terveyspalvelut.

Lisätään sähköisiä palveluja

30.4.2021

- Vastaanotolle ilmoittautuminen (SMSilmoittautuminen)

(asiakkaan
osallistaminen ja
positiivinen
asiakaskokemus,
kustannustehokkuus)

- Ajanvarausvahvistus (SMSajanvarausvahvistus)

Itseilmoittautuminen vastaanotolle mahdollisuus tulee käyttöön
potilastietojärjestelmän päivityksen
yhteydessä kesäkuussa 2021.

Lisätään etävastaanottoja (LC Video)

Ravitsemusterapiassa etävastaanotot
käytössä perinteisten vastaanottokäyntien
vaihtoehtona.

Työhyvinvointi
lisääntyy

Aktiivisen välittämisen mallin hyödyntäminen
työhyvinvoinnin edistämisessä.

30.4.2021
Aktiivisen välittämisen malli on yksiköissä
jatkuvassa käytössä.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2021
Perusterveydenhuolto
Henkilöstöresurssien muutos (lisäys / vähennys) vuosi 2021
Työyksikkö
Tk
vuodeosasto

Toimi/virka
Neljä (4)
lähihoitajan
tointa
vähenee

Perustelu
Vuodeosaston
vuodepaikkojen
alentaminen nykyisestä
38 paikasta 28 paikkaan.

€/lis.

€ /väh.
115 000

Toteutuminen
30.4.2021
Henkilöstöresurssia ei ole
pystytty vähentämään
suunnitellusti, koska
vuodepaikkoja ei ole ollut
mahdollista vähentää vuoden
alusta 28 paikkaan.
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Vuodepaikkojen
vähentämisen toteutuminen
on yhteydessä palvelusetelin
käyttöönoton aikatauluun ja
ostopalvelujen
toteutumiseen.
Vuodepaikkaluku alennettiin
12.2.2021 36 paikkaan
ja 15.3.2021 32 paikkaan.
Paikkaluvun alentaminen 28
vuodepaikkaan on
suunnitelmissa toteuttaa
syksyyn mennessä.
Työterveyshuolto

Poliklinikka

Yhden
työterveyshoitajan
resurssin
vähennys
(54,9 %)
Tk lääkärin
resurssin
lisäys 0.5

Yhteensä

17 400

Taustalla osastopäällikön
/tk vastaavan lääkärin
tehtävän eriyttäminen
kahdelle viranhaltijalle
eläketapahtuman
johdosta.
Sosiaali- ja
terveyspalvelujen johtaja
1.0 ja vastaava lääkäri
0.5 10/2020 alkaen.
Sotejohtajan resurssi
jaetaan sosiaali- ja
terveysosaston kesken.

59 000

59 000

Toteutunut.

Toteutunut (osin, joht.
lääkärin vastaanottotyön
määrä jäänyt 0,2-0,3:een
lääkärityöpäivään).

132 400

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN
TOTEUTUMINEN 30.4.2021
-

-

Koronavirusepidemian torjuntaa on jatkettu kevään aikana ennaltaehkäisevillä toimilla. Koronarokotukset
käynnistyivät helmikuussa. Rokotusjärjestyksessä on huomioitu THL:n antamat ohjeet. Poliklinikalta on
ohjattu hoitajaresurssia koronarokotuksiin, mikä näkyy hoitajavastaanoton supistamisena.
Väestön vanheneminen ja laitoshoidon/tehostetun palveluasumisen tarpeen lisääntyminen aiheuttanut
vuodeosastolla haasteita paikkaluvun vähentämisessä v .2021 tavoitteen mukaisesti.
Hoitohenkilöstön rekrytoinnissa on ollut haasteita sekä vuodeosastolla että poliklinikalla. Hoitajia ei ole
saatavilla.
COVID19 epidemian jatkumisesta aiheutuu taloudellisesti menojen kasvua.
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Erikoissairaanhoito
Toteutuminen 30.4.2021
- ESH sairaalahoidon tarve on lisääntynyt alkuvuodesta 2021 merkittävästi vuodeosaston hoitajapulasta aiheutuneen
resurssivajeen vuoksi. Sekä Kys että Ylä-Savon soteen on jouduttu lähettämään toistuvasti potilaita, jotka olisi
paikkatilanteen salliessa hoidettu Lapinlahden terveyskeskuksen vuodeosastolla. Erikoissairaanhoidon hoitojaksot
ovat pitkittyneet vuodeosaston paikkapulan vuoksi, kun potilaat eivät ole päässeet siirtymään jonottamatta
terveyskeskuksen vuodeosastolle.
- Esh jonossa on ollut kevään aikana noin 4-14 jonottajaa. Keskimääräinen hoitojakson pidentyminen on ollut 4-5 vrk,
jonka jälkeen potilas on päässyt siirtymään esh:sta vuodeosastolle. Lyhin odotusaika 1 vrk -pisin 9 vrk.
- Hoidon porrastus/hoitopolkujen toteutuminen välillä vuodeosasto -tehostettu palveluasuminen ei ole myöskään
toteutunut. Jatkohoitopaikkaa odottavia on ollut osastolla koko kevään ajan pysyvästi (yli 10). Mikäli osastolla
jatkohoitopaikkaa odottavat olisivat päässeet siirtymään tehostetun palveluasumisen yksikköön
(palveluseteli/ostopalvelu), niin osastolla olisi vapautunut vuodepaikkoja ja potilaita olisi voitu ottaa
erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon ja -kuntoutukseen ilman viivettä.
- Erikoissairaanhoidosta potilaan kotiuttaminen suoraan kotiin edellyttää, että esh ja vanhuspalvelun (palveluohjaus,
kotihoito) yhteistyötahot ovat tiedossa. Näin yhteydenotto onnistuu ja potilaan turvallinen kotiuttaminen suoraan
kotiin kotipalvelujen turvin on mahdollista toteuttaa. Toteutuessaan tämä vähentää erikoissairaanhoidosta
vuodeosastolle siirtyvien potilaiden määrää.
Vanhuspalvelut
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE

TOIMENPIDE

TOTEUTUMINEN

Kotona asumista
tuetaan
avopalveluilla, joita
ovat mm. kotihoito,
kotikuntoutus,
ikäihmisten neuvola,
omaishoidontuki,
tukipalvelut,
intervallihoito,
sosiaalihuollon
mukaiset kuljetukset.

Intervallihoidon kehittäminen
yhteistyössä palveluohjauksen ja
asumispalveluiden kanssa.

30.4.2021
Omaishoidon kriteerit päivitetty vuoden
alussa ja sen vuoksi käyty läpi
omaishoitajuuksia. Lakisääteisiä vapaapäiviä
käytetty vähemmän, koska omaishoitajat
eivät uskalla tuoda epidemian takia
hoidettavia hoitoon. Tämä tulee näkymään
jatkossa omaishoitajien kuormittumisena.

Virtuaaliset etäpalvelut ja niiden
kehittäminen.

Vivila hanke on toiminut ja hankkeen
rahoitus päättyy 4/21. Asiakkaat olleet
todella tyytyväisiä palveluun. Virtuaalisia
hetkiä toteutettu yhteensä 200 kpl.

Ikäystävällinen Lapinlahti ja
ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman
päivittäminen.

Ikäystävällinen Lapinlahti ja
hyvinvointisuunnitelma jäänyt vähälle
huomiolle epidemia tilanteen vuoksi.

Ikääntyvän turvallista kotona asumista
vahvistetaan yhteistyöllä omaisten ja
kotihoidon ja digi-tekniikan avulla.

30.4.2021
Hoiva-puolen digityö ei ole käynnistynyt.
Kotihoito tekee aktiivista yhteistyötä
omaisten kanssa.

Päivätoiminnan etäviriketoiminnan
kehittäminen.

Vivila hanke rahoitus päättynyt 4/21 ja
jatkuu omana toimintana

Digityön
kehittäminen
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Palliatiivisen hoidon
kehittäminen

Hoidon porrastus
toteutuu.

Hoitoketjujen
tavoitteena on
hoitokäytäntöjen
yhtenäistäminen,
tutkimusten ja
hoidon porrastuksen
selkiyttäminen yli
organisaatiorajojen ja
eri ammattiryhmien
kesken.

Palveluseteli
käytännön eteenpäin
vieminen asiakkaiden
hoidon turvaamiseksi

Palvelujen saatavuus

Henkilökunnan osaamisen lisääminen
saattohoidon osalta.

Tehdään tiivistä yhteistyötä
perusterveydenhuollon,
erikoissairaanhoidon ja
kehitysvammapalveluiden kanssa
hoidon porrastuksen toteutumiseksi

30.4.2021
Saattohoidon osaamista lisätty aktiivisesti.
Yksiköiden hoitajat kouluttautuneet
saattohoitoon oppisopimuksella.
30.4.2021
Hoidon porrastamisessa paljon vielä
kehitettävää. Joka puolella henkilöstöpula ja
sen vuoksi aika yhteiseen toimintaan
vähäistä.

Kehitetään kotisairaalatoimintaa
yhdessä perusterveydenhuollon
kanssa
- Kotisairaalatoiminnan käytäntöjen
päivittäminen (työnjako, osaaminen) ja
toiminnan mahdollinen laajentaminen
(saattohoito, muu)

Kotisairaalatoiminta laitettu jäihin heikon
henkilöstötilanteen vuoksi.

Osallistutaan systemaattiseen
hoitoketjutyöhön PSSHP:n alueella:
- Akuutisti sairas
vanhus/geriatrinen potilas
- Toiminnalliset häiriöt
- Valtimotaudit

Kotihoidon henkilökunta käynyt
muutamissa koulutuksissa, mutta
ongelmana resurssipula kentällä ja sen
vuoksi henkilöstö pääasiassa kenttätyössä

Asiakkaiden määrä on jatkuvasti
nousemassa. Entistä suurempi osa
kuntalaisista tarvitsee
vanhuspalveluiden palveluita. Tähän
kysynnän ja tarjonnan ongelmaan
lähdetään kehittämään palveluseteli
toimintaa, joka lisää kunnassa myös
yksityisen palveluntuottajan
mahdollisuutta kehittää toimintaansa
ja sitä kautta helpottaa kunnan
tuottamien palveluiden riittävyyttä.
Tammi- kesä- ja elokuussa vanhusten
päivätoiminta toimii kahtena päivänä
viikossa Jussinpihassa ja Orvokissa.
Muina arkipäivinä ohjaajat ovat
asumispalveluyksiköissä.
Heinäkuun vanhusten päivätoiminta
on suljettuna. Päivittäin annettuja
etävirikehetkiä kehitetään ja
mahdollistetaan sosiaalinen hetki
myös kotona oleville.

30.4.2021
Palveluseteliä käynnistelty. Käynnistyminen
suunnitteilla 6/21 aikana.

30.4.2021
Päivätoiminta ollut tauolla koko alku
vuoden. Päivätoimintaa Vivila hankkeen
kautta virtuaalisesti.
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KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2021
Henkilöstöresurssien muutos (lisäys / vähennys) vuosi 2021
Työyksikkö
vanhuspalvelut

Toimi/virka
lähihoitaja,
varahenkilöt
3 kpl

Perustelu
Sijaisten saatavuuden vaikeus,
vakituinen työntekijä helpompi saada
ja lomien sijaistaminen kuitenkin
jatkuvaa toimintaa.

€/lis.
187 000

Lisäksi vanhuspalvelulaki vaatii
mitoituksen tarkistamisen olevan
välittömässä hoitotyössä min 0.55
hoitajaa/ vaativuuden
arviointi/saattohoito

hoivaavustajan
toimet 7 kpl

vanhuspalvelulaki ja sen vaatimat
mitoitukset (välitön ja välillinen
hoitotyö)

Yhteensä

Toteutuminen
Rekrytoinnissa
haasteita.
Vaihtuvuus
henkilöstössä
ollut suurta
eläkkeelle
jääntien ja
työpaikan
vaihtamisten
vuoksi, sen vuoksi
uusien
varahenkilöiden
toimien
täyttäminen ei
ole vielä
onnistunut, sillä
uudet
rekrytoinnit ovat
paikanneet
lähtijöiden virtaa.

Joka yksikköön tarve varahenkilölle
noin 1 vara/ 5 toimea.

vanhuspalvelut

€ /väh.

150 000

337 000

Hoiva-avustajat
valittu ja
aloittaneet
toimissaan
lopputalven ja
kevään aikana.
Jakautuminen:
Jukola 1, Kotipiha
1, Kielo 1, Maijala
1, Laurila 1 ja
Mäenpiha 2
(yöhoidossa
apuna)

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN
TOTEUTUMINEN 30.4.2021
-

-

Covid-19 epidemian vuoksi haasteet poissaolojen sijaistamisessa jatkuneet. Sijaisia on saatavilla vähän ja
vapaisiin toimiin ei saada rekrytoitua tekijöitä. Sarastia-Rekry toimintaa käynnistelty alkuvuoden aikana,
helpottamaan lähiesimiesten kuormaa sijaisten hankinnassa. Rekrykoulutusta lähihoitajaksi/ hoivaavustajaksi yritettiin aloittaa keväällä, mutta hakijoita ei ollut riittävästi koulutuksen aloittamiseen.
Henkilöstö on kokenut asiakkaiden turvaamisen kuormittavaksi. Suojainten jatkuva käyttö raskaassa
hoitotyössä väsyttää ja normaalin toiminnan pyörittäminen koetaan jo haastavaksi. Työhyvinvoinnin
takaamisessa haasteita. Henkilöstö on ottanut vakavasti voimakkaassa tartuntariskissä olevien
asukkaiden/asiakkaiden turvallisen hoidon toteutumisen ja sen johdosta pelko tartuttamisen
mahdollisuudesta väsyttää ja kuormittaa työhyvinvointia.
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-

Kotona hoidetaan jatkuvasti aina vaan huonompi kuntoisia ikäihmisiä. Hoitopaikkoja on vähän ja ikäihmiset
eivät ole uskaltautuneet epidemian vuoksi hakeutumaan hoitoon. Asumispalveluiden jonot ovat venyneet
pitkiksi ja näkyy myös vanhuspalveluiden asiakkaiden kuormituksena osastohoidossa. Kotihoito hoitaa kotiin
erittäin huonokuntoista asiakkaita.

Ruokapalvelut
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE
Aromi14 hankinta

TOIMENPIDE
Aromi12 päivitykset lakkaavat v. 2021
lopussa ja ohjelman uusiminen
ajankohtainen. Kertamaksun osuus n.17 500
€,
Saas Palvelu maksu 940 €/kk= 11 280 vuosi
(sis. pääkäyttäjäpalvelut). Summat
jakaantuvat kolmen keittiön kesken.

TOTEUTUMINEN
30.4.2021
AROMI14 hankittu ja koulutukset/tietojen
syöttäminen aloitettu helmikuussa.
Koulutukset kestävät kesäkuulle, jonka
jälkeen aloitetaan muutaman yksikön
kanssa järjestelmän pilotointi syksyllä.

Ovaportin laajennus
ja samalla muutos
Chefstainpalveluun

Ovaportin laajennus uuden Monarin
keittiön osalle koskien lämpötilamittauksia
astiahuollon koneita sekä kylmä/pakastehuoneita ja hygieniamittauksia.
Kertamaksu 4350 € ja kuukausimaksu 110
€/kk.

30.4.2021
Ovaport -omavalvontajärjestelmä
vaihdettu Orvokin ja Ravintokeskuksen
keittiöissä Chefstain -sähköiseen
järjestelmään ja henkilökunta koulutettu
järjestelmän käyttöön.

Nykyisen Ovaportin muuttaminen
Chefstainpalveluun Ravintokeskuksen ja
Orvokin keittiön osalta.

Chefstainin käyttöä laajennettu lisäksi
uuteen Monarin palvelukeittiöön sekä
tältä osin myös koulutus annettu.

Kertamaksu 2255 € ja kuukausimaksu
315,66 €/kk. Maksut sisältävät molemmat
keittiöt (Ravintokeskus, Orvokki).
Nykyinen kuukausimaksu on 375,66 €/kk.
Valmistuksen
keskittäminen

Lapinlahdella valmistuskeittiöitä on v. 2021
alkaessa yksi, Monarin keittiö muuttuu
palvelukeittiöksi uuden koulun avaamisen
myötä. Varpaisjärvi pysyy ennallaan.

30.4.2021
Valmistus on keskitetty 7.1.2021 alkaen
kokonaan Lapinlahdella
Ravintokeskukseen ja Monarin uusi keittiö
toimii palvelu-kuumennuskeittiönä, jossa
toiminta aloitettiin 7.1.2021.

Henkilöstön
työnkierto

Uusi Monari avataan v. 2021 ja
palvelukeittiön toiminta ohjautuu
ravintokeskuksen henkilökunnan
työnkierron kautta.

30.4.2021
Ruokapalvelun henkilöstö on Lapinlahdella
keskitetty Ravintokeskukseen, josta
annetaan Monarin palvelukeittiölle työapu
työnkierron kautta. Monarin
palvelukeittiöllä toimii 1 kokopäiväinen
työntekijä, jonka vuosilomat sijoittuvat
toimintakaudelle ja lomasijaisuus
hoidetaan Ravintokeskuksen kautta.
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MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN
TOTEUTUMINEN 30.4.2021
Talousarvion toteutumiselle suurimmat riskit aiheutuvat sairauspoissaoloista ja koronan aiheuttamista
lisäkustannuksista. Poissaoloja ruokapalvelussa ollut kevään 2021 aikana ja sijaisten saamisessa ongelmia.
Henkilökuntaa on vakinaistettu kevään 2021 aikana 2 henkilöä, esimiehet sijaistaneet.

Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuoltopalvelut ostetaan Siilinjärven kunnalta.

KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANO 2021 (Sosiaali- ja terveysosasto)
Kärkitavoite 1. Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää

Painopiste
Yritysten
toimintaedellytysten
varmistaminen

Työvoiman
saatavuuden
varmistaminen

Toimenpiteet
Tarjotaan
työterveyshuollon palveluja
yrityksille
Palveluohjauksen kautta
tarjotaan tietoa yritysten
palvelutarjonnasta
Tarjotaan helposti
lähestyttäviä, matalan
kynnyksen palveluja,
etävastaanottopalvelujen
kehittäminen
Työhyvinvoinnin
edistäminen;
- Tuetaan ja kehitetään
työyhteisön ilmapiiriä
(palaverit,
kehityskeskustelut)
- Kehitetään työyksiköiden
toimintaa ottamalla
käyttöön uusia
toimintatapoja
- Vahvistetaan ja tuetaan
työntekijöiden osaamista
mahdollistamalla
täydennyskoulutuksiin
osallistuminen
- Järjestetään
työhyvinvointia ja työkykyä
tukevaa toimintaa (esim.
henkilöstön jumpparyhmät,
yksiköiden kehittämis/virkistyspäivät)
- Otetaan opiskelijoita
harjoittelujaksoille

Aikataulu
Jatkuva

Vastuutaho
Työterveyshuolto

Jatkuva

Palveluohjaus/
vanhuspalvelut

Jatkuva

Osastopäällikkö ja
tulosalueiden sekä
tulosyksiköiden esimiehet/
vastaavat

Jatkuva

Osastopäällikkö
Tulosalueiden ja
tulosyksiköiden esimiehet
Työntekijät
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Lapinlahti on
aktiivisten ihmisten
yhteisöllinen kunta

Edistetään kuntalaisten
hyvinvointia monin eri
keinoin.
- Tärkeimmät hyvinvointi- ja
terveyshaasteet kootaan
laajaan
hyvinvointikertomukseen,
joka täydentää kunnan
strategiaa.
- Tuetaan erilaisilla
toimenpiteillä kuntalaisten
mahdollisuutta tehdä
terveyttä edistäviä valintoja
(esim. terveellisen
ravitsemuksen ja liikunnan
edistäminen ja lihavuuden
ehkäisy)
- Tavoitteet ja toimenpiteet
konkretisoidaan
vuosittaisessa toiminnan ja
talouden suunnittelussa
(vuosittainen
hyvinvointiraportti ja –
suunnitelma, talousarvio- ja
toimintasuunnitelma)
Kehitetään palvelutarjontaa
digitalisaation
mahdollisuuksia
hyödyntämällä, esim.
etävastaanotot, sähköinen
ajanvaraus,
itseilmoittautuminen)
Kerätään kuntalaisten
palautteita palvelujen
kehittämiseksi

Valtuustokausi

Vuosittain

Kunnan hyvinvointiryhmä =
johtoryhmä +
hyvinvointikoordinaattori
Kunnan eri toimialat:
- Sosiaali- ja
terveysosastolta
osastopäällikkö ja
tulosalueiden sekä
tulosyksiköiden esimiehet/
vastaavat

Jatkuva

Osastopäällikkö ja
tulosalueiden sekä
tulosyksiköiden esimiehet/
vastaavat

Jatkuva

Työyksiköt

Valtuusto on hyväksynyt kärkitavoitteen painopisteeksi sen, että työllisten määrä kasvaa. Hallintokuntien tulee laatia
tarkentavia mittareita kärkitavoitteen saavuttamiseksi.
Kärkitavoite ”Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää”
Mittari
Työterveyshuollon
palveluja käyttävät
yritykset (määrä)
Henkilöstökysely/
kunta (työhyvinvointi)
Asiakastyytyväisyyskysely
(palvelut, osallisuus)
Sähköisten palveluiden
osuus palvelutarjonnassa
(esim. etävastaanottomahdollisuus
/työyksikkö)

Tavoitetaso
Yritysten/asiakkaiden määrä
pysyy samana tai lisääntyy

Lähtötaso
Edellinen vuosi
318 (v. 2019)

Toteutuminen
303 (v. 2020)

Työhyvinvointi lisääntyy
(kokemus)
Asiakastyytyväisyys lisääntyy
(osallisuus lisääntyy)
Laajentunut palvelutarjonta

Edellinen kysely

- Henkilöstökysely
alkuvuodesta 2021

Edellinen kysely
Digisote hankkeessa
kokeiltavat pilotit
eri työyksiköissä
2018

30.4.2021
- Puhelimen kautta
toteutettuja
etävastaanottoja lisätty
koronavirusepidemian
vuoksi (mm.
ravitsemusterapia, mtneuvola, työterveyshuolto)
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Laaja hyvinvointikertomus ja vuosittainen
hyvinvointiraportti

Käytössä on laaja SHVK ja
vuosittainen raportti/
hyvinvointisuunnitelma

Hyväksytty laaja
hyvinvointikertomus vuosille
2017-2020 ja
hyväksytty
vuosittainen
hyvinvointiraportti.

30.4.2021
- Osallistuttu laajan
hyvinvointisuunnitelman
2021-2025 valmisteluun

Kärkitavoite 2. Taloutemme on terve ja vakaalla pohjalla
Painopiste
Kustannustehokkaat palvelut

Ajanmukaiset
toimintatavat
muuttuvassa
toimintaympäristössä

Toimenpiteet
Palvelurakenteen tarkastelu; tarkastelussa
huomioidaan palvelutarve ja ympäristön
kuntien palvelutaso. Tehdään yhteistyötä
muiden kuntien kanssa. Painopiste on
lakisääteisissä palveluissa. Mahdollisimman
oikea-aikaiset palvelut oikeassa paikassa.
Uusia toteutustapoja otetaan käyttöön eilakisääteisissä palveluissa.
Sote-palvelurakenteen muutoksissa
huomioidaan tuleva maakunnallinen soteuudistus.
Vanhuspalveluissa siirretään painopistettä
asumispalveluista kotihoitoon. Kotiin vietävien
palveluiden oikea resurssointi vastaamaan
palvelun tarvetta. Painopisteen siirtäminen
edellyttää sitä, että kotihoidon resurssit
tarkastellaan uudelleen. Palvelusetelin
käyttöönotto helpottamaan kotihoidon
palveluiden tarjontaa ja vahvistamaan
valinnanvapautta.
Kotikuntoutustiimin Arvi-jaksojen
käyttöönotto ennen palveluasumisen ja
kotihoidon päätöksen tekoa.
Maksukriteereiden tarkistaminen ja
tarkentaminen ajankohtaista.
Tehostetun asumispalveluyksiköiden
henkilöstömitoitus vastaamaan hoitoisuutta.
Perusterveydenhuollossa palveluiden
järjestämisessä huomioidaan väestöpohjan
muutos.
Tarkastellaan asiakasmaksujen taso.

Aikataulu
Vuosittain

Vastuutaho
Tulosalueet/
työyksiköt

2021

Vanhuspalvelut
tulosalue

Vuosittain

Perusterveydenhuolto/
työyksiköiden vastaavat

Vuosittain

Tuetaan henkilöstön kustannustietoisuutta/osaamista ja työhyvinvointia.
Otetaan käyttöön uusia sähköisiä palveluja
mm. etävastaanottojen lisääminen
Käytetään päätöksenteossa
ennakkovaikutusten arviointia (EVA)
Kehitetään palveluja
hyödyntämällä digitalisaatiota.
Selvitetään aktiivisesti, mitä mahdollisuuksia
digitalisaatio tarjoaa esim. vanhuspalveluihin
ja perusterveydenhuoltoon.
Tuetaan henkilöstön digityön osaamista
täydennyskoulutuksen avulla.

Jatkuva

Osastopäällikkö/
työyksiköiden vastaavat
Työyksiköiden vastaavat

Jatkuva

Työyksiköt

2021

Osastopäällikkö/
tulosalueiden vastaavat
Osastopäällikkö ja
tulosalueiden sekä
tulosyksiköiden
esimiehet/ vastaavat

Jatkuva

Jatkuva

Tulosyksiköiden
esimiehet/ vastaavat
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Jatkuva

Investointien
suunnitelmallisuus

Palvelutuotannossa huomioidaan aktiivisesti
ostopalveluiden mahdollisuus.
Suunnitellaan tulevat investoinnit huolellisesti
ja ajallaan.

Omaisuuden
järkiperäinen hallinta

Pidetään huolta omaisuudesta mm. sisäisen
valvonnan avulla.

Jatkuva

Jatkuva

Osastopäällikkö/
tulosalueiden vastaavat
Osastopäällikkö ja
tulosalueiden sekä
tulosyksiköiden
esimiehet/ vastaavat
Osastopäällikkö ja
tulosalueiden sekä
tulosyksiköiden
esimiehet/ vastaavat
Työntekijät

Valtuusto on hyväksynyt kärkitavoitteen painopisteeksi sen, että kunnan taseessa on ylijäämää, kuntakonsernin tulos
on positiivinen joka vuosi. Hallintokuntien tulee laatia tarkentavia mittareita kärkitavoitteen saavuttamiseksi.
Kärkitavoite ”Taloutemme on terve ja vakaalla pohjalla”
Mittari
Tavoitetaso
Toimintatapojen kehittäminen –
Laajentunut
sähköisten palveluiden osuus
palvelutarjonta
palvelutarjonnassa (esim. lääkärin
etävastaanotto,
konsultaatiomahdollisuus/ työyksikkö)

Ostopalvelut (määrä+laatu)

Ostopalvelut
vastaavat
tarvetta

Lähtötaso
Digisote hankkeessa
kokeiltavat pilotit
eri työyksiköissä
2018

Toteutuminen
30.4.2021
-Neuvoloissa ja
kouluterveydenhuollossa
on käytössä
älypuhelimet viestintää
ja lääkärin kuvakonsultaatioita varten.
- Huhtikuussa otettiin
käyttöön sähköinen
ajanvaraus
koronarokotuksiin
- Etäkonsultaatio
mahdollista
työyksiköiden välillä ja
sisällä
30.4.2021
- Ostopalvelutarvetta
ollut mm. henkilöstörekrytoinnissa
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Sivistysosasto
SIVISTYSOSASTON TALOUSARVION TOTEUMA 30.4. JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE (1 000 €)
Ta 2021
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Suunnitelmapoistot
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Tilikauden tulos
(sis.sisäiset erät)
Vyörytyserät

470
- 5 040
- 4 570

Toteutuma %
30.4.2021
32,7
34,1
34,2

-101

-10

9,9

-3 793

- 1 226

32,3

-3 793

0

-17 244
-450

- 5 806
-

33,7
-

-17 244
450

0
0

1 419
-14 770
-13 350

Toteuma €
30.4.2021

TPE
31.12.2021

Poikkeama €

470
-14770
-13 350
-101

Perusopetus
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE
Perusopetuksen
uudistaminen uuden
opetussuunnitelman
mukaisesti

TOIMENPIDE
Arvioinnin kehittäminen keskeisin
kehittämiskohde. Oppilasarvioinnin
toimivuuden arviointi ja
yhtenäisten arviointimenetelmien
kehittäminen.

TOTEUTUMINEN 30.4.2021
Arviointia kehitetty uudistuneiden
opetussuunnitelman perusteiden
mukaisesti.

Opetussuunnitelman uuden
arviointijakson käyttöönotto.

Uusi opetussuunnitelma otettu käyttöön
ja arviointia on toteutettu sen pohjalta.

Rakenteita ja sisältöjä kehitetty Viisun
käyttöönoton myötä.

Uusien arviointikriteerien
käyttöönotto.

Työtapojen toiminnallistaminen.

Koulupäivien sisältöjen ja
rakenteiden kehittäminen.

Korona-aikana toteutettu ulkokoulua,
mikä on lisännyt toiminnallisuutta.
Viisun käyttöönoton myötä Matin ja
Liisan koulussa otettu käyttöön
uudenlainen yhteisöllinen opetustapa
solujen sisällä, jossa on kehitetty
koulupäivän sisältöjä sekä lisätty toi
toiminnallisuutta.

0
0
0
0
0
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Kansainvälisyyshankeen toteuttaminen
verkossa
Valinnaisainevalikoiman
täydentäminen
opetussuunnitelmaan.
Eriarvoistumisen
vähentäminen
kouluverkoston sisällä

Tasavertaisten resurssien
takaaminen kaikille kouluille.

Digitalisaation
mahdollisuuksien
hyödyntäminen
opetuksessa

Oppilaille hankitaan
henkilökohtaiset TVT-laitteet
leasing-hankintana 2021 alkaen.
2021 hankinta koskee 1.lk, 4.lk sekä
7.lk oppilaita. 1.-lk oppilaille
hankitaan tablet-tietokoneet ja 4.lk ja 7.-lk oppilaille hankitaan
kannettavat tietokoneet.
Tutor-opettajatoiminnan
hyödyntäminen digitalisaation
edistämisessä. Oppilasagenttien
kouluttaminen ja toiminta.

Terveellinen ja toimiva
oppimisympäristöt

Hankkeiden
hyödyntäminen
perusopetuksen
kehittämisessä
Perusopetuksen laadun
lisääminen

Tutor-opettajat kehittävät ja
jalkauttavat Lapinlahden kunnan
tvt-opetuksen suunnitelman.
Suunnitelmassa laaditaan tvtosaamisen tavoitetasot eri luokkaasteille. Tavoitetasojen avaaminen
opettajille ja niiden ottaminen
osaksi normaalia opetustoimintaa
Tavoitteena terveellinen ja toimiva
oppimisympäristö kaikissa
yksiköissä.
Koulutoimi osallistuu aktiivisesti
Matin ja Liisan koulun remontin ja
uudisrakennuksen suunnitteluun.
Suunnittelussa huomioidaan uudet
oppimisympäristöt.
Haetaan aktiivisesti rahoitusta
perusopetuksen
kehittämishankkeille.
Haetaan hankkeita, joiden
tarkoituksena lisätä
perusopetuksen laatua.

Ei toimenpiteitä tarkastelujaksolla.
Ohjaajaresurssin lisätty hankkeiden
kautta

Hankinnat tehty osittain.
Tutoropettajat osallistuneet PohjoisSavon verkoston koulutuksiin.
Pedagogisia kahviloita toteutettu.
Laitehankintoja. Tutoropettajille ollut
vuosiviikkotunteja turor-käytössä.
Tutor-opet tehneet paljon työtä.
Etäopetuksen toteuttaminen on tuonut
paljon uutta tietoteknistä osaamista ja
valmiutta jatkoon. Koululla yksi Tutor,
jonka työaika ½ vvt. TVT-ops otetttu
käyttöön joka luokka-asteella.

Matin ja Liisan koulu on muuttanut
uuteen rakennukseen Viisuun ja Sirenin
korjaus aloitettu. Yläkoulun oppilaat
työskentelevät Monarin tiloissa.

Osallistutaan hankesuunnitteluun.

Kehityskeskusteluissa käyty läpi
Laatukriteeristön kohdat 1,2, 4 ja 6.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2021
Muutos
Matin ja Liisan koulussa vähentyy elokuusta 2021 alkaen
kaksi perusopetuksen ryhmää

Toteutuminen 30.4.2021
Ei toteutunut.
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Martikkalan koulussa tarvetta edelleen kolmannelle
opettajalle
ATK-hankinnoissa siirrytään leasing-hankintaan, jolloin
osa koulujen kalustorahoista siirtyy kalustosta
peruskoulujen yhteisiin toimintoihin.

Kolmas opettaja toteutunut
Suunnitelma tehty ja hankinnat osittain hankittu

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2021
Riski

TOTEUTUMINEN 30.4.2021

Jos erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien lasten
suhteellinen määrä merkittävästi kasvaa tai jos
oppilasmäärä merkittävästi muuttuu ennustetusta.
Perusopetuslain mukaan oppilaalla on kuitenkin
subjektiivinen oikeus opetuksen osallistumiseen
edellyttämiin avustajapalveluihin sekä muihin
tukipalveluihin.

Hankerahaa ei ole saatu vuodelle 2021

Koronaepidemia voi merkittävästi vaikuttaa
perusopetuksen järjestämiseen. Riskinä koronatilanteen
pahentuessa osittainen etäopetukseen siirtyminen tai
yksittäisten koulujen tai luokkien karanteeniin
asettaminen. Opetuksen järjestäjä on velvollinen
järjestämään oppilaille etäopetuksessa tarvittavat
välineet.

Lapinlahdella ei ole jouduttu asettamaan luokkia
karanteeniin koronan takia ja oppilaille ei ole
jouduttu hankkimaan etäopetukseen tarvittavia
välineitä

Lukio
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE
Sähköinen ylioppilastutkinto

Uusi lukiolaki ja maksuton
toinen aste

TOIMENPIDE
Opettajien osaamisen ylläpito ja
parantaminen. Erityisesti uusien
opettajien perehdyttäminen
sähköiseen järjestelmään.
Sähköisen kurssikoeverkon
suunnittelu.
Korkeakoulu- ja
työelämäyhteistyön
kehittäminen.

Opiskelijoiden henkilökohtaisen
ohjauksen turvaaminen.
Maksuttoman toisen asteen
myötä opetuksessa käytettävien

TOTEUTUMINEN 30.4.2021
Peruskäyttö sujuu erittäin hyvin.
Haastavampi käyttö ja muiden
opastaminen vaikeampaa

Lukiolla käynnissä työelämäyhteistyön
projekti, joka toimii myös poikkeusoloissa.
Maksuton toinen aste edistyy hieman
epävarmassa tilanteessa.
Maksuttoman toisen asteen uudistuksessa
otettu huomioon perusasiat. Koneet ovat
menossa hankintaan ja linjaukset
materiaalihankinnoille on tehty.
Hankinnat tulevat jatkossa rasittamaan
lukion taloutta merkittävästi. Tämän
hetken tiedon mukaan valtiolta saatava
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Opetussuunnitelmauudistus

laitteiden ja oppimateriaalien
hankinta.
Opetussuunnitelmatyö saadaan
valmiiksi ja otetaan käyttöön
syksyllä 2021.
Opetussuunnitelmauudistuksen
myötä lukiossa opetetaan kahta
opetussuunnitelmaan
rinnakkain.
Laajan kurssitarjonnan ja
valintamahdollisuuden
turvaaminen.

Kuvataidelukioiden
kehittämisverkosto

Osallistuminen erityisen
koulutustehtävän saaneiden
kuvataidelukioiden
kehittämisverkostoon.

Kansainvälisyys ja
kotikansainvälisyys

Tarjota opiskelijoille
mahdollisuuksia
kansainvälisyyteen ja
kotikansainvälisyyteen.

korvaus ei tule kattamaan kaikkia
syntyneitä kuluja.
Opetussuunnitelmatyö edistyy ja sen
kanssa tehdään myös yhteistyötä PohjoisSavon alueella. Opetussuunnitelma
viedään kesäkuun lautakuntaan.
Laaja kurssitarjonta toteutuu parhaiten
hyvän tuntikehyksen kautta. Pieniä
erikoiskursseja varaudutaan hankkimaan
myös ulkopuolisina etäkursseina, josta
opiskelija hyötyy. Myös Pohjois-Savon
lukioiden yhteisiä etäkursseja on
suunniteltu ja ensimmäiset kokeilut
toteutetaan lukuvuonna 2021-2022.
Kehittämisverkoston työ on ollut koronan
takia pysähdyksissä

Kansainvälinen toiminta on ollut koronan
aikana vähäistä. Yhteyttä Krakovaan on
pidetty siinä määrin, että koronatilanteen
hellittäessä vierailut voidaan jälleen
aloittaa. Myös yhteyttä Japaniin on
pidetty yllä.

Vahvistetaan lukion roolia Unicefkouluna.
MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Riski
Erityisen koulutustehtävän järjestämislupaa
tarkastellaan säännöllisesti. Erityisen koulutustehtävän
opetus tulee järjestää niin laadukkaasti, ettei vaaraa
erityisen koulutustehtävän luvan menettämisestä
ole.

Meneillään olemassa oleva lukio opetussuunnitelman
uudistus vaatii opettajilta lisäkouluttautumista.
Samaan aikaan toiselle asteelle ollaan ottamassa
käyttöön maksutonta toista astetta, mikä tuo lukiolle
lisäkustannuksia. Lukion pienehkö koko, opiskelijoiden
ainevalinnat ja sitä kautta tuntikehys lisäävät haasteita
valinnaisten kurssien järjestämiseen. Valinnaisten
kurssien toteutumisen kaventuminen pitkällä
tähtäimellä voi vaikuttaa lukion houkuttelevuuteen
Koronaepidemia voi merkittävästi vaikuttaa lukioopetuksen järjestämiseen.

Toteutuminen 30.4.2021
Erityistä riskiä tähän ei tällä hetkellä ole näköpiirissä

Koronasta on selvitty hyvin. Ei tautitapauksia eikä
karanteeneja.
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Kulttuuri- ja nuorisopalvelut
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE
Kansalaisopisto
Laadukkaan
opetustarjonnan
ylläpitäminen ja
kehittäminen

TOIMENPIDE
Opetusta järjestetään 7900−8100
tuntia kalenterivuodessa.
Asiakaslähtöinen suunnittelu, joka
perustuu kurssiarviointeihin, eriikäisiltä kuntalaisilta tuleviin
toiveisiin ja opiston henkilöstön ajan
ja muiden koulutuksen järjestäjien
tarjonnan seuraamiseen ja ideointiin.

TOTEUTUMINEN
Kevätlukukausi 2021 toteutui suunnitelmien
mukaisesti koronatilanteesta huolimatta.
Suuri osa opetuksesta annettiin
lähiopetuksena, mutta mukana oli myös
aiempaa enemmän etäopetusta. Ainoastaan
Vesijumpat jouduttiin keskeyttämän
fysioterapian allasosaston sulkeuduttua
tammikuussa.
Valtuusto leikkasi kansalaisopiston
opetustuntimäärää 8.12.2020 vuodesta 2021
alkaen 1.000 opetustunnilla.
Kevätlukukaudella annettiin opetusta
peruuntua siten, että kevätlukukauden
opetustuntimäärä asettuu n. 4.450 tuntiin,
mikä on kalenterivuoden
kokonaistuntimäärätavoitteen n. 8.000 t
sopiva. Syyslukukausi 2021 suunnitellaan tältä
pohjalta.

Laatuun vaikutetaan henkilöstön
työhyvinvointia ja -turvallisuutta
edistämällä, koulutuksella sekä
yhteistyöllä muiden
kansalaisopistojen ja
yhteistyötahojen kanssa.

Työntekijöiden on pidetty yhteyttä monin eri
tavoin. Sähköisesti pyydetty opettajapalaute
on ollut edelleen myönteistä. Samoin
kurssipalautteet ovat olleet hyviä.
Kaskikuusen kansalaisopisto on mukana
Erasmus+ -hankkeessa (OPH), jossa
koordinaattorina toimii Sisä-Savon
kansalaisopisto. Kouluttautuminen
Euroopassa on ollut koronaepidemian takia
edelleen keskeytyneenä. Hanke jatkuu
31.12.2021 saakka.
Kaskikuusen kansalaisopisto on mukana
Kuopion kansalaisopiston koordinoimassa
OPH:n rahoittamassa hankkeessa Lupa
loistaa! 2 ( 31.12.2021 asti). Hankkeen
puitteissa opettajat pääsevät mukaan
opistolle ja osallistujille maksuttomiin vapaan
sivistystyön henkilöstökoulutuksiin.

Palvelujen
saavutettavuus

Kansalaisopistopalvelut pyritään
pitämään kuntalaisten
saavutettavina ottaen huomioon
lukuvuoden rakenne ja fyysiset
välimatkat.

Lapinlahden kunnan palvelulautakunta päätti
23.3.2021 opintomaksuista lv. 2021-2022,
taso säilyi ennallaan. Lisäksi lautakunta päätti
kiinteistä alennuksista, joilla pyritään
madaltamaan kuntalaisten kynnystä osallistua
opistotoimintaan. Alennukset kohdennetaan
seuraavasti:
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1) Työttömät työnhakijat, yksi kurssi –50 %
lukukauden aikana
2) 80+ -vuotiaat, yksi kurssi –50 % lukukauden
aikana
3) Sisaralennus alle 18-v., yksi kurssi –50 %
lukukauden aikana (1. samassa taloudessa
asuva lapsi normaali kurssimaksu, seuraavat –
50 %, silloin, kun lapset osallistuvat samalle
kurssille)

Kuopion konservatorion
Lapinlahden toimipiste
Myönteinen näkyvyys ja
vaikuttavuus yli
kuntarajojen

Etäopetusta kehitetään ja pyritään
saamaan pysyväksi osaksi
opistotoimintaa.

Etäopetusta on lisätty lähiopetuksen rinnalle
lukuvuoteen 2020-2021 ja lisätään harkitusti
edelleen lukuvuoteen 2021-2022.

Luontokylien opetustarjonnan määrä
pyritään säilyttämään nykyisenä.

Syrjäkylien kurssit ovat toteutuneet edelleen
hyvin. Kurssivalikoimassa on pyritty
vastaamaan esitettyihin toiveisiin rajusti
tiukentuneen talousarvion pohjalta. Jatkossa
tulisi harkita erityisesti kädentaidon kurssien
vähimmäisopiskelijamäärien pudottamista
seitsemästä viiteen kylien toiminnan
tukemiseksi.

Musiikin perusopetuksen laajuuden
ylläpitäminen toiminnallisesti ja
taloudellisesti järkevällä ja
suunnitellulla tasolla (40–45
oppilasta).

Kevätlukukaudella 2021 opetuksessa oli 42
musiikin perusopetuksen oppilasta ja 17
musiikkileikkikoululaista. Kevään 2021
oppilasvalintaan on ilmoittautunut 12 lasta.
Oppilasvalinta järjestetään Lapinlahdella 25.5.

Varhaisiän musiikkikasvatus eli
musiikkileikkikoulu-, soitinkarusellija alkusoittotoiminta tukee musiikin
perusopetusta.

Soitinkaruselli ei ollut toiminnassa lv. 20202021. Muskariryhmiä on Lapinlahdella vain
kaksi, molemmat päiväkoti Köpölässä.
Mukana on lapsia myös Köpölän ulkopuolelta.
Muskareihin osallistui 17 lasta, joista
muutama oli mukana myös Alkusoittoopetuksessa. Päiväkotimuskaritoiminnan
laajentamista selvitetään Lapinlahdella lv.
2021-2022 osalta.

Esiintymistoiminnan kehittäminen
yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa.

Koronaepidemian vuoksi kevään 2021
konsertit ym. tilaisuudet kuten Lasten
lauantai ja Matin ja Liisan koulun
koululaiskonsertit jouduttiin jättämään
toteuttamatta.
Kevätkonsertti järjestetään Toukotaikaviikolla 20.5. AVI:n ohjeistuksen mukaisesti
siten, että paikalla voi olla korkeintaan 50
hlöä. Konsertti striimataan livenä verkkoon.

Nuorisotyö
Nuorisotila toiminta

Tarjota nuorille mielekästä ja
turvallista tekemistä vapaa-aikana
sosiaalisia taitoja vahvistaen yksilö ja
ryhmätasolla.

Nuorisotilat Klubi ja Lapari ovat olleet
säännöllisesti auki. Poissulkien työntekijöiden
muut tehtävät, sairaslomat tai vapaat, koska
nuorisotyössä ei ole sijaisjärjestelmää.
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Kerho-, leiri- ja
retkitoiminta

Nuorisotiloilla työmuotoina
käytetään mm. ryhmätoimintoja ja
teemakokonaisuuksia. Nuoret saavat
myös viettää aikaa kavereiden
kanssa valvotussa ympäristössä
aikuisen ollessa aina läsnä ja mukana
nuorten vapaa-ajassa.

Alapitkän nuorten illat ovat toteutuneet
yhteistyössä seurakunnan kanssa
suunnitellusti.

Edistää ympäristö- ja
kulttuurikasvatusta ryhmä- ja
leiritoimintojen kautta
varhaisnuorille ja nuorille. Näiden
toimintojen kautta vahvistetaan
lasten ja nuorten ympäristö-,
kulttuuri- ja liikuntatietoutta
järjestämällä monipuolisia
mahdollisuuksia osallistua leireille,
retkille ja koko perheen tapahtumiin

AVI rahoittama tuki nuorten vapaa-ajan
toimintaan loppu summa käytettiin kahden
sub laudan hankintaan ja tyttöryhmän
Issikkavaelluksen toteuttamiseen.

Toiminta on kaikkineen toteutunut
suunnitellusti.

Tyttöryhmä Laparilla on kokoontunut
säännöllisesti.
Etsivän nuorisotyön NUOTTA-leiri
valmennuksien suunnittelu aloitettiin kahden
nuorten ryhmän kanssa.
Nuorisofoorumi on kokoontunut
säännöllisesti.
Nuorisotoimen LANi toiminta on käynnistelty
ja leiri toiminta on käynnistelty rajoitteet
huomioiden.
Toiminta kaikkineen on toteutunut
suunnitellusti.

Etsivä nuorisotyö /
sosiaalinen
vahvistaminen

Tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevat
nuoret etsivän nuorisotyön keinoin
ehkäisten nuorten syrjäytymistä ja
tukemalla elämän hallinnan taitojen
kehittymistä hyödyntäen
moniammatillista verkostoa.
Sosiaalisen vahvistamisen ja
ennaltaehkäisyn tavoitteessa
työmuotoina ovat mm. monialainen
yhteistyö, yhteistyötapaamiset eri
nuorten toimijoiden kanssa,
suunnatut kerhot ja ammatillinen
tukihenkilötyö

Vapaaehtoistyö on toteutunut suunnitellusti.
Jalkautuvaa työtä lisätty Wauton liikkuvan
nuorisotyön kautta aseman lasten tuella.
Yhteistyössä mukana seurakunta ja Helluntai
seurakunta. Wauto toiminnan kautta on myös
tavoitettu nuoria, joiden toisen asteen
koulutus on ollut keskeytyä rästitehtävien
takia. Näille nuorille järjestettiin mahdollisuus
myös ilta-aikaan tulla tekemään tehtäviä
nuorisotilalle.
Saapas–toimintaa toteutetaan kerran kuussa
Laparilla ja Klubilla Saapas-yökahvilan
merkeissä ja myös Saapas vapaaehtoiset on
osallistunut Wauto toimintaan.
Nuoriso-ohjaaja on toiminut ammatillisina
tukihenkilöinä mielenterveystyön,
sosiaalitoimen sekä nuorisotyön kautta
lapsille ja nuorille.
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Etsivä nuorisotyö sai AVIlta jatkoa
rahoitukseen 30 000 € ajalle 1.9.2021–
30.8.2022.

Toiminta kaikkineen on toteutunut
suunnitellusti.
Muu kulttuuritoiminta
Vahvistetaan myönteistä
kuntakuvaa, erityisesti
kulttuuri- ja
liikuntapitäjänä

Tapahtumien, toimijoiden ja
käyntikohteiden tukeminen.
Viestintä, yhteismarkkinointi ja
lisäresurssien hakeminen.
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden
tukeminen. Yhteistoiminta ja
yhteiset hankkeet Ylä-Savon ja
Pohjois-Savon kulttuuritoimien
kanssa kulttuuripalvelujen
kehittämiseksi. Seudullinen yhteistyö
Iisalmi ja tienoot matkailupalveluverkostossa.

30.4.2021
Iisalmi ja tienoot -matkailumarkkinoinnin
yhteistyötä on jatkettu aktiivisesti.
Toimijoiden yhteinen verkkokauppa avattiin
maaliskuussa.
Koronatilanne on edelleen vaikuttanut
tapahtuma- ja matkailusektorilla. Mm. kaikki
kevään messut peruttiin. Kesän tapahtumia
suunnitellaan varovaisen toiveikkaina.
Varpaisjärven kotiseutumuseon, Pappilan
kivinavetan näyttelyn sekä
Astutusmuseon avaamista suunnitellaan
normaaliin tapaan.
Kesäesitettä ei tehty tänä keväänä.
Verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa
tehdään tiiviisti. Yhteismarkkinointia
toteutetaan yhteisilmoituksilla sekä
tapahtumakalenteri- ja somenäkyvyyden
kautta.
Lapinlahti on mukana Pro Agrian European
Region of Gastronomy -hankkeessa Juusto- ja
viinijuhlien osalta.
Lastun hallinnoima Leader-hanke Varpaisjärvitalon kehittämiseksi on jatkunut ja
kulttuuritoimi on hankkeen
yhteistyökumppanina. Hankkeen toimintaa
on ollut pakko tehdä suurelta osin etänä.
Ylä-Savon kuntien kulttuuritoimien Tehhään
Virtaa yhessä -virtuaalisten kulttuuripalvelujen
mallinnushanke on käynnissä.

Kulttuuritoimi on mukana Hyvän olon
Lapinlahti -ryhmässä sekä Jalostamohankkeessa. Järjestöyhteistyötä on jatkettu,
tosin kokoontumisrajoitukset ovat haitanneet
toimintaa. Yhdistysten toiminnan
suunnittelua helpottava tapahtumakalenteri
ja eri käyttäjäryhmiä palveleva ”harrastusten
lukujärjestys” ovat työn alla.
Museovirastolta saatiin avustusta
Varpaisjärven kotiseutumuseolle luetteloinnin

47
jatkamiseksi. Asutusmuseo sai Museoviraston
avustuksen vapaaehtoistyön kehittämiseen.
Ylä-Savon seutukunnallinen veteraanipäivän
juhla toteutui etäjumalanpalveluksena
Vieremältä. Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä
laskettiin seppeleet sankarihaudoille ja
muistomerkeille perinteiseen tapaan.
Kirjasto
Lasten ja nuorten
lukuharrastuksen
edistäminen
Omatoimiajan
lisääminen kirjastoissa
kirjastoautotoiminnan
lakkautuessa

Kokoelmien ja muiden
kirjastopalveluiden
käytön edistäminen ja
palveluiden
saavutettavuus

Pidetään yllä lukuharrastusta ja
edistetään monilukutaitoa.
Järjestetään lasten ja nuorten
tapahtumia ja satutunteja. Laaditaan
kouluille luku- tai
kirjallisuusdiplomilistoja ja
kannustetaan niiden suorittamiseen.

Lapinlahden pääkirjastossa ei järjestetty
kirjastonkäytönopetusta, satutunteja tai
tapahtumia 1.1.-30.4.2021 ja
koronapandemian tilanteesta riippuu,
voidaanko ne aloittaa syksyllä 2021.
Varpaisjärven lähikirjaston suljetuille ryhmille
tarkoitetut satutunnit jatkuivat keväällä.
Satutunneille osallistui yhteensä 97 henkilöä.

Kirjaston ja lähikirjaston aukioloa
omatoimiaukioloa lisätään
kirjastoautopalveluiden
lakkautuessa.

Kirjastoautotoiminnan lakkautuksen jälkeen
ryhdyttiin keräämään aineistokasseja
kouluille ja päiväkodeille pyydetyistä aiheista.
Kassien kuljetuksesta huolehtii kunnan
työllisyyspalvelut.

Lisätään kirjaston omatoimiaukioloja
ja kehitetään sähköisiä palveluita.
Opastetaan fyysisten aineistojen ja eaineistojen käyttöön. Kirjaston
tilojen käyttöä suunnitellaan
asiakaslähtöisesti.

AVI-hanke Avaimia monilukutaitoon
käynnistyi vuoden 2021 vaihteessa.
Hankkeessa järjestetään virtuaalisia
kirjailijavierailuja ja niihin liittyviä työpajoja
kouluille. Hankeaika jatkuu 31.12.2021
saakka.
Rautavaara ja Rautalampi liittyivät Ylä-Savon
kirjastoverkko Rutakkoon. Asiakkaat voivat
nyt lainata ja varata aineistoa Rutakkokirjastokortilla 11 kunnan kirjastoista.
Tietokantojen yhdistämisen vuoksi
kirjastojärjestelmä, verkkokirjasto ja
mobiilisovellus eivät olleet käytössä 12. 26.4.2021.
Rutakko-verkkokirjastossa otettiin käyttöön
chat-palvelu asiakkaille.
AVI-hanke Oiva olotila peruttiin kirjaston
henkilöstöpulan vuoksi.
AVI-hankkeelle Kirjasto aamusta iltaan
haettiin jatkoaikaa 31.06.2021 saakka.
Hankkeessa laajennetaan Lapinlahden
pääkirjaston omatoimipalveluja.
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KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2021
Muutos
Kansalaisopisto
Vuoden 2021 talousarvio on laadittu 1.000 opetustuntia
pienemmälle tuntimäärälle kuin talousarvio 2020, millä
saadaan vajaan 25.000 € säästö huomioiden säästetyt
palkkakulut sivukuluineen, säästetyt matkakorvaukset ja
menetetyt opintomaksutulot. Kansalaisopistotoimintaa
kehitetään muuttuvassa koronatilanteessa. Toiminnan
vaikuttavuuden parantamiseksi käyttöön otetaan
syyslukukauden 2021 alusta pysyvät kohdennetut
alennukset opintomaksuihin.
Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipiste
Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipisteen
vuoden 2021 talousarvio on laadittu Lapinlahden
kunnan ja Kuopion konservatorion välisen sopimuksen
pohjalta. 16.1.2018 hyväksytyn sopimuksen mukaan
Lapinlahden kunnan kuntaosuus on 50.000 €/v. Kevään
2021 aikana suunnitellaan opetuksen siirtämistä
elokuussa 2021 Umpikujalta Matin ja Liisan koulun
uusiin tiloihin.
Nuorisotyö
Etsivän nuorisotyön valtion rahoitus jatkuu vuonna 2021
ja uutta rahoitusta haetaan ajalle 1.9.2021-31.8.2022.
Koulussa tehtävään nuorisotyöhön haettiin rahoitusta
Aluehallintavirastolta kahden nuoriso-ohjaajan
palkkaamiseen syksyllä 2020 kahdeksi vuodeksi. Mikäli
rahoitus saadaan, se kattaa 100 % kuluista.

Toteutuminen
30.4.2021
Kansalaisopiston kevätlukukausi toteutuu suunnitelmien
mukaisesti. Syyslukukausi 2021 suunnitellaan tältä
pohjalta. Pysyvät alennukset työttömille, lapsiperheille
ja yli 80-vuotiaille madaltavat 1.8.2021 alkaen kynnystä
lähteä mukaan opistotoimintaan.

30.4.2021
Toiminta jatkuu tältä pohjalta.
16.3.2021 palaverissa päätettiin, että Lapinlahden
toimipisteen toiminta jatkuu toistaiseksi nykyisissä
tiloissa Umpikujalla. Asiaan palataan tarpeen mukaan,
vaihtoehtoina olisivat silloin Matin ja Liisan koulun
uudisrakennus Viisu ja peruskorjattu Siren.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Riski
Kansalaisopisto
Opiskelijamäärän pysyvä putoaminen 1.000
opetustunnin leikkauksen seurauksena leikkaa
opistotoiminnan vaikuttavuutta merkittävästi
Lapinlahdella. Opetustuntimäärän leikkaaminen
vähentää merkittävästi paitsi opetustarjonnan laajuutta
niin myös sen monipuolisuutta. Koronatilanne uhkaa
sulkea osan opiskelijoista, varsinkin osan ikäihmisistä ja
lapsista, opistotoiminnan ulkopuolelle

Kuopion konservatorion Lapinlahden toimipiste
Opetustilat Umpikujalla ovat ikääntymässä. Tila-asiaa
tulee tarkistella talousarviokaudella 2021.

Toteutuminen
30.4.2021
Opetustuntimäärän leikkaus 1.000 toteutetaan siten,
että lukukausia lyhennetään, kursseja karsitaan hallitusti
ja opetuspaikkoja leikataan musiikin yksilöopetuksesta.
Lisäksi opetustuntien on annettu leikkaantua
kevätlukukauden 2021 osalta reilusti
kurssiperuuntumisten myötä.
Syyslukukausi 2021 suunnitellaan tältä pohjalta. Pysyvät
alennukset työttömille, lapsiperheille ja yli 80-vuotiaille
madaltavat 1.8.2021 alkaen kynnystä lähteä mukaan
opistotoimintaan.
30.4.2021
16.3.2021 palaverissa päätettiin, että Lapinlahden
toimipisteen toiminta jatkuu toistaiseksi nykyisissä
tiloissa Umpikujalla.
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Nuorisotyö
Etsivä nuorisotyössä on menossa seitsemäs
rahoituskausi 1.9.2020 -31.8.2021.
Uusi rahoitus saatiin kahdeksannelle rahoitus kaudelle
1.9.2021 – 31.8.2022

Nuorisotyön toiminnan suunnittelu ja sen
toteuttaminen

Asiaan palataan tarpeen mukaan, vaihtoehtoina olisivat
silloin Matin ja Liisan koulun uudisrakennus Viisu ja
peruskorjattu Siren.
Etsivän nuorisotyön rahoituksen päätyttyä, pitää etsivä
nuorisotyö vakiinnuttaa osaksi kunnan toimintaa
huomioiden nuorisotoimen henkilöresurssien riittävä
määrä. Mikäli uutta rahoitusta ei saada, on sillä myös
suora vaikutus koko kunnan nuorisotoimen toiminnan
heikkenemiseen henkilöstöresurssien pudotessa 3,5
työntekijästä 2,5 työntekijään perusnuorisotyössä. Tällä
työntekijä resurssoinnilla ei voida toteuttaa nuorisotyön
kolmea tavoitetta vaan toimintaa pitää karsia reilusti,
jolloin emme pysty toteuttamaan etsivää nuorisotyötä,
ammatillista tukihenkikötyötä, oppivelvollisuus iän
nostosta johtuvaa lakitavoitetta, vapaaehtoistyötä
kaduilla jne.
Yksintyöskentelyssä väkivallan riski on kasvanut, koska
nuorten päihteiden käytössä on lisääntyneet
huumausaineet ja huumausaineiksi luokiteltavien
lääkkeiden käyttö.
Nuorisotyötä tehdään virastoajan ulkopuolella kaduilla
ja avoimessa tilatoiminnassa ilta- ja viikonloppu aikaan,
jolloin työntekijä voi olla yksin kohdatessaan päihtyneitä
asiakkaita, jotka voivat käyttäytyä eri päihteiden
vaikutuksen alaisena väkivaltaisesti ja impulsiivisesti.
Ohjaajan tehtävä on kuitenkin ensisijaisesti tällaisessa
tilanteessa turvata paikalla olevat muut nuoret ja
itsensä.

Kirjasto
Resurssien riittävyys muuttuvassa
toimintaympäristössä. Kirjastopalvelujen saavutettavuus
ja digitalisoituminen vaativat jatkuvaa panostamista
myös tekniseen ylläpitoon ja henkilöstön osaamisen
päivittämiseen. Kirjastoauton toiminta lakkauttamisen
seurauksena palveluiden tavoitettavuus voi heiketä.

Varhaiskasvatus
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE
Varhaiskasvatussuunnitelmi
en toteutumisen arviointi

TOIMENPIDE
Arviointijärjestelmän luominen ja
käyttöönotto.

TOTEUTUMINEN
Arviointijärjestelmää ollaan
tekemässä suunnitelman mukaan.

Sähköisten asiointipalvelujen
lisääminen

Päivitetään edelleen käytössä
olevaa varhaiskasvatusohjelmaa
(Pro Consona): tämä mm.
helpottaa viestintää huoltajien
kanssa.

NFC-tunnisteita on alettu ottaa
käyttöön päiväkodeissa.
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Liikunnan ja toiminnallisten
menetelmien ylläpitäminen

Hyödynnetään edelleen kansallista
liikkumis- ja hyvinvointiohjelmaa
Ilo kasvaa liikkuen kasvatustyössä.

Vuodelle 2021 on saatu
valtionavustusta, jonka avulla on
käynnistetty hanke.

Lapsi- ja perhepalveluiden
(LAPE) muutosohjemaan
osallistuminen

Lapset puheeksi – menetelmä:
henkilöstön kouluttaminen ja
menetelmän käyttöönotto
vaiheittain varhaiskasvatuksen
yksiköissä.

Suunnitelma koulutusten
järjestämisestä on aloitettu soteosaston kanssa.

Ruokakasvatuksen
edistäminen

Ruokakunta-hankkeeseen
osallistuminen.

Hanke on edennyt suunnitelman
mukaan ja toimintamalleja
toteutetaan.

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2021
Muutos
Keskeisimmät muutokset talousarviovuonna ovat
seuraavat:
- Vuosina 2016, 2017, 2018 ja 2019 on syntynyt
tavanomaista vähemmän lapsia. Keskimäärin
ikäluokat ovat alle 70 lasta. Vuonna 2015
syntyneitä lapsia on 100. Vuonna 2020
syntyneitä tulee olemaan n. 65 lasta. Tämä
näkyy kustannusten alenemisena
varhaiskasvatuksessa ja kotihoidon tuessa.

Toteutuminen
30.4.2021
Toteutunut suunnitelman mukaan.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Riski
Varhaiskasvatuksen osalta talousarviovuoden
merkittävimmät riskitekijät liittyvät palvelua tarvitsevien
lasten määrään ja huoltajien taloudelliseen
tilanteeseen. Varhaiskasvatuksessa on vaikea arvioida
sitä, missä määrin palvelua käytetään. Mikäli palvelun
kysyntä kasvaa, niin tällöin joudutaan palkkaamaan lisää
henkilöstöä, mihin talousarviossa ei ole varauduttu.
Varhaiskasvatuspalveluista peritään käyttäjiltä
asiakasmaksua, mikä on sidottu huoltajien tuloihin.
Yleisessä huonossa taloudellisessa tilanteessa on
mahdollista, että perheiden tulotaso laskee, mikä näkyy
asiakasmaksujen kertymässä.

Toteutuminen
30.4.2021
Maksutuotot ovat toteutuneet ajalla 1.1-31.3.2021
suunnitelman mukaan.
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Tukipalvelut
Sivistystoimen tukipalveluihin kuuluu: sivistysosaston hallinto, koulutapaturmat, hankkeet ja oppilashuolto.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE
Oppilaiden ja
opiskelijoiden
kokonaisvaltainen
hyvinvoinnin tukeminen
koulun arjessa ja
yhteistyötahojen kanssa

Oppilaiden hyvinvoinnin
tukeminen myös
poikkeustilanteiden
kuten karanteenin tai
etäopetuksen aikana

TOIMENPIDE
Oppilashuoltolain mukaisten
vakiintuneiden käytäntöjen
jatkaminen kunnan kaikilla kouluilla.

TOTEUTUMINEN
Käytäntöjä on jatkettu.

Työn kohdentaminen varhaiseen
puuttumiseen, mm. luokkakohtaista
työskentelyä lisäämällä,
poissaoloihin puuttumalla,
kouluhenkilöstön konsultaatiota
lisäämällä.

Työn kohdentaminen varhaiseen
puuttumiseen on hankaloitunut
poikkeusolosuhteista takia.

Tavoitteellinen ja säännöllinen
yhteistyö kunnan eritahojen kanssa
(lastensuojelu, perhe- ja mt-neuvola,
nuorisotyö)

Yhteiset palaverit toteutuneet vaihtelevasti

Yhteydenpito internetin ja
puhelimen välityksellä niin
oppilaiden, huoltajien, opettajien,
kuin koulun ulkopuolisen verkoston
kanssa. Mikäli perinteiset tapaamiset
sallitaan, toteutetaan ne
turvallisuutta noudattaen koululla.

Toimintamalleja suunniteltu, mutta niiden
toteuttaminen käytännössä on jäänyt hyvin
vähäiseksi hyvästä koronatilanteesta johtuen.

Lisäksi ylläpidetään tiivistä
yhteistyötä mm terveydenhuollon
sekä sosiaalitoimen kanssa, jotta
kokonaisvaltainen ja oikea-aikainen
tuki tavoittaa nuoren ja kotiväen.
Lape-mallin kehittäminen

Sivistysosaston palvelujen tarkastelu
osana lape-mallia

Lape-malli hyväksytty palvelulautakunnassa

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2021
Muutos
Koulutoimessa työskentelee kaksi kuraattoria. Toinen
kuraattoreista työskentelee alakouluilla ja toinen
yläkouluilla. Perheneuvolan kanssa yhteisen psykiatrisen
sairaanhoitajan psyykkarin työpanosta hyödynnetään
erityisesti yhtenäiskouluissa.

Toteutuminen
30.40.2021
Toteutunut niiltä osin, kun henkilöstö on ollut töissä
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MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Riski
Oppilashuollon osalta riskitekijä liittyy palveluiden
kysynnän ja henkilöstöresurssien yhteen sovittamiseen.
Perusopetuksen laadullisen kehittämisen riskitekijänä
on hankerahoituksen jatkuminen, josta ei ole
varmuutta. Tukipalveluissa koulupsykologin avoinna
olevaa toimea ei ole saatu täytettyä. Mahdollinen
etäopetukseen siirtyminen merkittävä riski
oppilashuollon palveluiden toteutumiselle.
Oppilashuollon saavutettavuus pitää varmistaa myös
mahdollisen etäopetuksen aikana.

Toteutuminen
30.4.2021
Molemmat kuraattorin virat saatu täytettyä.
Koulukuraattoria ei ole saatu palkattua.
Koulukuraattorin palvelut tuotettu ostopalveluina.

KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANO SIVISTYSOSASTOLLA 2021
Kärkitavoite 1. Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää
Toimenpiteet 2018-2022

Toimenpiteet
2021

Vastuutaho

Painopiste

Varmistetaan kunnan
oppilaitoksissa järjestettävien
yrittäjyyskasvatusopintojen
tiivis yhteistyö työelämään ja
tulevaisuuden
työmahdollisuuksiin
kotiseudulla.

Tapahtumien
järjestäminen
yhteistyötahoje
n kanssa.
Vierailut
yrityksiin

Osastopäällikkö
, rehtorit,
opinto-ohjaajat

Lukion hanke Rajaton
Ylä-Savo -hankkeen
kanssa saatu
suoritettua. Uuden
opsin puitteissa
kehitetty myös
työelämä- ja
korkeakouluyhteistyöt
ä. Lukiolta
mahdollisuus suorittaa
kurkistuskursseja
korkeakouluihin ja 1.8.
aloittavassa opsissa on
myös TET-kurssi.

Yritysten
toimintaedellyty
sten
varmistaminen
Työvoiman
saatavuuden
varmistaminen

Lapinlahti on
aktiivisten
ihmisten
yhteisöllinen
kunta

Tapahtumakalenterin käytön
tehostaminen

Tapahtumakalen
terin
ylläpitäminen

Kulttuurikoordi
naattori

Kesälehti, kesäesite, kuntaesite:
uudistaminen ja kehittäminen

Kehitetään ja
uudistetaan
kesälehteä,
kesäesitettä

Kulttuurikoordi
naattori

6.-lk
Yrityskyläyhteistyö
toteutettu etänä.
Kalenteria ylläpidetään
ja uusia, kätevämpiä
mahdollisuuksia
kartoitetaan.
Kesäesitettä ei tänä
vuonna tehty. Yhteisiä
ilmoituksia kesän
tapahtumista ja
kohteista on tulossa
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sekä
kuntaesitettä
Kannustamme ja tuemme
toimimaan ja harrastamaan
yksin ja yhdessä

Laaja-alainen
yhteistyö
osastojen ja
kolmannen
sektorin välillä.
Haetaan
hankkeita, jotka
edesauttavat
harrastetoiminn
an kehittämistä

Kulttuurikoordi
naattori
Kansalaisopisto
n rehtori

Selvitetään mahdollisuus
upottaa kuntalaisten tekemiä
videoita kunnan kotisivuille
kotisivujen uudistamisen
yhteydessä.

Selvitetään,
onko
mahdollista ja
tarkoituksenmu
kaista

Kulttuurikoordi
naattori

Lapinlahdella on omaleimaisia
tapahtumia ja kulttuuripalveluja
sekä asukkaille että
matkailijoille

Kunta
yhteistyökumpp
anina mm.
Lapsellisten
Lapinlahti
tapahtumassa,
Juusto- ja
Viinijuhlissa,
Maalaismarkkin
oilla,
Asutusmuseon
tapahtumissa.
Kunta järjestää
Aika- ja
Toukotaikatapah
tumat.

Kulttuurikoordi
naattori

Kärkitavoite 2. Taloutemme on terve ja vakaalla pohjalla
Painopiste
Toimenpiteet 2018-2022
Toimenpiteet 2021
Kustannustehok
kaat palvelut

Palvelurakenteen tarkastelu
- Tarkastelussa
huomioidaan
palvelutarve ja

Palveluverkon
rakennetta
tarkastellaan
varhaiskasvatuksessa
vastaamaan

Vastuutah
o
Osastopääl
likkö,
esimiehet,
palvelulaut
akunta

kesän lehtiin.
Paikallislehden
kesäliitteessä ollaan
mukana.

Tehhään Virtaa yhessä virtuaalisten
kulttuuripalvelujen
mallinnushankkeen
kautta pilotoidaan
virtuaalisten
kulttuuripalveluiden
jakamista erityisesti
ikäihmisille.
Hyvinvointikoordinaatt
orin ja kolmannen
sektorin toimijoiden
kanssa tehdään
jatkuvasti yhteistyötä.

Selvityksen alla.
Toukotaikatapahtuman
ohjelmassa julkaistaan
muutamia videoita
mm. Hepolan esittely,
Myllyn esittely ja
mieskuoron lauluesitys
Kesän tapahtumia
suunnitellaan
järjestettäväksi
koronatilanteen
asettamissa rajoissa.
Museot ja näyttelyt
pidetään auki yleisölle.
Toukotaika-tapahtuma
järjestetään
etätapahtumana ja
tapahtumia on koottu
koko viikon 20 ajalle.

Toteuma 30.4.2021
Tarkastellaan
talousarvion
valmisteluvaiheessa
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-

-

ympäristön kuntien
palvelutaso.
Painopiste on
lakisääteisissä
palveluissa. Uudet
toteutustavat otetaan
käyttöön eilakisääteisissä
palveluissa.
Sivistystoimessa tehdään
palveluverkkotarkastelu,
joka koskee koko
sivistystoimea (koulu,
kulttuuripalvelut,
varhaiskasvatus). Tässä
tarkastelussa
huomioidaan
palveluverkon rakenne
sekä palvelun laajuus.
Kirjastotoimen osalta
tulee selvittää
kirjastoautopalveluiden
tulevaisuus. Nykyinen
kirjastoauto tullee
elinkaarensa päähän
tämän valtuustokauden
aikana.

varhaiskasvatuksessa
ja perusopetuksessa
olevien lasten
määrää.

Sivistyspalveluissa lasten määrän
väheneminen aiheuttaa tarpeen
tarkastella palveluverkkoa niin
koulujen kuin päivähoidon osalta.
Varhaiskasvatus ja perusopetus
ovat tällä hetkellä järjestetty
Lapinlahdella
kustannustehokkaasti.
Sivistyspalvelujen osalta
kansalaisopistotoimintaan ja
muuhun vapaaseen
sivistystyöhön on Lapinlahdella
panostettu keskivertoa
enemmän.
Tarkastellaan asiakasmaksujen
taso.

Varmistetaan henkilöstön
osaaminen ja työhyvinvointi.
Palvelujen tuottamisessa
avainasemassa on henkilöstön
osaaminen ja työhyvinvointi.

Asiakasmaksujen
taso
varhaiskasvatuksessa
iltapäivätoiminnassa
sekä
kansalaisopistossa
tarkastellaan vuoden
elokuun ja lokakuun
välisenä ajankohtana
Wälitä-mallin
käyttöönotto.

Osastopääl
likkö,
esimiehet,
palvelulaut
akunta

Varhaiskasvatuksen
osalta tarkastelu
tehty

Osastopääl
likkö,
esimiehet

Wälitä-työkalu otettu
käyttöön, mutta
käyttöä tulisi
edelleen tehostaa.
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Ajanmukaiset
toimintatavat
muuttuvassa
toimintaympäris
tössä

Tämä varmistetaan
pitkäjänteisellä
henkilöstöpolitiikalla, johon
kuuluu mm. avoin vuorovaikutus,
henkilöstön osaamisen
kehittäminen sekä hyvä
esimiestyö. Kunnan
henkilöstöpolitiikkaa määrittävät
hyväksytyt suunnitelmat (esim.
talousarvio, tasaarvosuunnitelma) ja
toimenpidemallit (esim.
varhaisen välittämisen –malli).

Esimiestyön
kehittäminen
koulutuksiin
osallistumalla

Koulutukset
toteutuneet
virtuaalikoulutuksina

Kokouskäytäntöjen ja
tiedottamisen
kehittäminen.

Sivistysosastolla on
järjestetty
säännöllisesti
osastokokouksia

Palvelulautakunta seuraa
jokaisessa kokouksessa talouden
kehittymistä.

laatii talousarvion
ennusteen jokaiseen
lautakuntaan.

Digitalisaation hyödyntäminen,
yhteistyö palvelutuotannossa.

Varhaiskasvatuksen
palveluiden
muuttaminen
sähköisiksi
Itsepalvelukirjastot
perustettu.
Selvitetään
aukioloaikojen
pituutta
Tarkastellaan osana
palveluverkkotarkast
elua
Tukemista ja
aktivointia
kehitetään osana
LAPE-työtä

Selvitetään itsepalvelukirjastojen
perustaminen osana
palvelurakennetarkastelua.
Huomioidaan palvelutuotannossa
aktiivisesti ostopalveluiden
mahdollisuus.
Kolmannen sektorin tukeminen ja
aktivointi.

Hallintokuntien välisen yhteistyön
tiivistäminen kunnan sisällä.
Investointien

Yhteistyötä
kehitetään osana
LAPE-työtä

Osastopääl
likkö,
palvelulaut
akunta
Osastopääl
likkö,
esimiehet

Toteutunut

Osastopääl
likkö,
kirjastotoi
menjohtaj
a
Osastopääl
likkö,
esimiehet
Osastopääl
likkö,
kulttuuriko
ordinaatto
ri
Osastopääl
likkö,
esimiehet

Toteutunut

Valmisteilla

Ei tarkasteltu
Toteutunut erityisesti
Wauto-toiminnassa

Lape-yhteistyötä
kehitetty

suunnitelmallisu
us
Omaisuuden
järkiperäinen
hallinta
Valtuusto on hyväksynyt kärkitavoitteen painopisteeksi sen, että kunnan taseessa on ylijäämää, kuntakonsernin tulos
on positiivinen joka vuosi. Hallintokuntien tulee laatia tarkentavia mittareita kärkitavoitteen saavuttamiseksi.
Mittari
Perusopetuksen oppilaskohtaiset
kustannukset

Tavoitetaso
Perusopetuksen
oppilaskohtaiset
kustannukset ovat

Lähtötaso
Vuonna -16 Pohjois-Savossa
perusopetuksen kustannukset
olivat 9120 €/oppilas ja
Lapinlahdella 8760 €/oppilas.
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korkeintaan Pohjois-Savon
keskimääräistä tasoa.

Vuoden 2018 tilaston mukaisesti
Pohjois-Savo 9107 €/oppilas
Lapinlahdella 8306 Kustannukset
Lapinlahdella ovat laskeneet
enemmän kuin Pohjois-Savossa
keskimäärin.
Vuoden 2019 tilaston mukaisesti
perusopetuksen kustannukset
Pohjois-Savossa olivat 914 € /
asukas Lapinlahdella
kustannukset olivat 958 € /asukas
(9107 € / oppilas)
Oppilaskustannukset
Lapinlahdella ovat nousseet
erityisopetuksen resurssin
lisäämisen sekä oppilasmäärän
laskun takia.

Varhaiskasvatuksen kustannukset

Varhaiskasvatuksen
kustannukset ovat lasten
määrään suhteutettuna
korkeintaan Pohjois-Savon
keskimääräistä tasoa.

Vuonna -16 Pohjois-Savossa
varhaiskasvatuksen kustannukset
olivat 6746 €/0-6 v lapsi ja
Lapinlahdella 5215 €/0-6 v lapsi
Vuonna -18 Pohjois-Savossa
varhaiskasvatuksen kustannukset
olivat 7 345 €/0-6 v lapsi ja
Lapinlahdella 6026 €/0-6
Kustannusero Pohjois-Savon ja
Lapinlahden välillä on pysynyt
lähes samansuuruisena.
Vuonna -19 varhaiskasvatuksen
kustannukset Pohjos-Savossa
olivat 530 €/asukas ja
Lapinlahdella 373 €/asukas.
Varhaiskasvatuksen palveluja
tuotetaan Lapinlahdella
kustannustehokkaasti.
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TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Tekninen osasto
TEKNISEN OSASTON ALAISEN TOIMINNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.4. JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE (1 000 €)
Ta 2021

Toteuma €
30.4.2021

518
-2 291
- 1 773

Toteutuma %
30.4.2021
33,5
37,8
39,4

TPE
31.12.2021
1 545
-6 245
-4 700

Poikkeama €

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

1 545
-6 046
-4 501

0
-199
-199

Suunnitelmapoistot
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Tilikauden tulos
(sis.sisäiset erät)
Vyörytyserämenot

-2 907
4 678
-424

-725
1 565
- 139

24,9
33,5
32,8

-2 907
4 678
-424

0
0
0

-3 154
-122

- 1 071
-

33,9
-

-3 353
-122

-199
0

Tekninen toimi
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
Tavoite

Toimenpiteet

Sirenin koulurakennuksen
peruskorjauksen onnistunut
toteuttaminen

Urakoitsijoiden kilpailuttaminen ja
valinta. Peruskorjauksen
aloittaminen.

Raportti/Suunnitelma Lapinlahden
liikunta- ja ulkoilupaikoista sekä
leikkikentistä (Ei, Haminamäki).
Kuntokartoitus, käyttömäärät,
kustannukset

Kartoituksen laadinta ja PTS

Salkku C vuoden 2020 aikana viivästyneet
toimenpiteet ja 2021 toimenpiteet
suunnitelman mukaan

Myynnit ja purkamiset

Toteutuminen 30.4.2021
Peruskorjaus alkanut 3/2021

Ei tehty. Leikkikenttien ja
uimapaikkojen osalta
tarvearviointi ja
toimenpidesuunnittelu
käynnissä
Toimenpiteet alkaneet
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MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2021
Riski

TOTEUTUMINEN 30.4.2021

Tarjousten/urakoitsijoiden saaminen ja tarjousten
hintatason pysyminen kohtuullisena

Jouduttu siirtämään tai pilkkomaan hankkeita,
urakointi muutettu omaksi työksi

Päätöksistä tehtävät valitukset ja sitä kautta tulevat
toteuttamisen viivästykset ja negatiiviset
kustannusvaikutukset.

Hankkeen siirtämistä

Liikenneväylät ja yleiset alueet
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMA 30.4.2021
Tavoitteet
Katuverkon kuntoluokkien nostaminen.

Toimenpide
Peruskorjaus- ja päällystysohjelmaa
toteutetaan määrärahojen
puitteissa.

Toteutuminen 30.4.2021
Rakennus- ja
kesäkunnossapitokausi
käynnistyy toukokuussa.

Kesäkauden kunnossapitotason
säilyttäminen riittävällä tasolla.
Asuinympäristöjen viihtyisyyden
parantaminen

Leikkikenttien, uimarantojen ja paikkojen kunnossapidon resurssien
kohdentaminen keskeisille alueille.

Aloitetaan puistometsien
hoitotyöt vuonna 2019
valmistuneen suunnitelman ja
vuonna 2020 laaditun
työohjelman pohjalta.

Puistometsien hoitoon
soveltuva määräaikainen
henkilöstö on rekrytoitu. Työt
käynnistyvät touko-kesäkuussa.

Päivitetään vuonna 2017 laadittu
Selvitys valmistuu
leikkikenttien ja uimarantojen
toukokuussa 2021.
tarveselvitys.
Vajaakäyttöisten ja
huonokuntoisten alueiden
lakkauttaminen.

Leikkikenttien, uimarantojen ja paikkojen sekä pienvenerantojen
turvallisuus- ja kunnossapito-ohjeiden
selkeyttäminen.

Päivitetään kyseisten alueiden
opasteet ja tietotaulut.

Opasteet ja tietotaulut
päivitetään leikkikenttien ja
uimarantojen
tarveselvityksen
valmistumisen jälkeen.
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KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2021
Muutos
Yksityisteiden uusien avustuskäytänteiden
käyttöönotto.

Toteutuminen 30.4.2021
Kokemukset ja palautteet sähköisestä
hakujärjestelmästä ovat hakemusvaiheessa olleet hyviä.
Hakemuspäätösten käsittely ja avustusten maksu
suoritetaan touko-kesäkuussa.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2021
Riski

TOTEUTUMINEN 30.4.2021

Ammattitaitoisen määräaikaisen henkilöstön
rekrytoiminen taajama-alueiden hoitoon ei onnistu.
Määräaikaisen henkilöstön rekrytoiminen aloitetaan
hyvissä ajoin.

Määräaikainen henkilöstö vuodelle 2021 on rekrytoitu
onnistuneesti.

Katualueiden peruskunnossapitoa ja
peruskorjaushankkeita ei saada edistettyä. Katuverkon
tila rapistuu, palvelutaso ei säily riittävänä ja
korvausvelvollisuuden todennäköisyydet
vahinkotapauksissa kasvavat.

Talvihoitokausi 2020-2021 oli runsasluminen.
Hoitotoimenpiteet ja niistä aiheutuneet kustannukset
painottuivat erityisesti vuoden 2021 puolelle.

Peruskunnossapitoa ohjataan ja peruskorjaushankkeita
valmistellaan suunnitelmallisesti sekä pitkäjänteisesti.
Toteutetuista toimenpiteistä pidetään kirjaa
kokonaisuuden hallinnan helpottamiseksi.

Kustannuksiltaan raskas talvi heikentää mahdollisuuksia
kesäkunnossapidon täysimääräiseen toteuttamiseen.
On todennäköistä, että kesäkunnossapidon tasosta
joudutaan tinkimään, jolloin kaikkia suunniteltuja töitä
(ojaperkaukset, paikkaukset, sorastukset) ei saada
toteutettua täysimääräisenä.
Suuremmat peruskorjaushankkeet käynnistyvät toukokesäkuussa.

Kiinteistökeskus
TOIMINNALLISET TAVOITEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
Tavoitteet

Toimenpide

Kiinteistönhoidon henkilöstöresurssin Kiinteistönhoidon työnmitoitus. Tehtävämitoituksen ja kiinteistönhoitajien
ja palvelukuvausten laatiminen
erityisosaamisten parempi
kiinteistöittäin ja selvitys mitä
hyödyntäminen
tukipalveluita kiinteistönhoito voi tarjota
eri hallintokunnille.

Toteutuminen 30.4.2021

Työnmitoitus tehty.
Henkilöresurssi. n.1,5 henkilö
liian pieni. Työtehtäviä
priorisoitu ja tukipalveluja
vähennetty. Tehtävä ja
palvelukuvausten laatiminen
on käynnissä.
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Kaukolämmön energiakustannusten
pienentäminen ja tehokkuuden
parantaminen

Tehdään mitoitusvirtaamien tarkastelu.
Tarkistetaan lämmönvaihtimien ja
järjestelmien kunto ja tehdään tarvittaessa
optimointia.

Mitoitusvirtaamien tarkastelu on
tehty. Tarkastelussa ei havaittu
tarvetta suuremmille
toimenpiteille.
Lämmönvaihtimien
kuntotarkastukset aloittamatta.

Liikuntatoimi
TOIMINNALLISET TAVOITEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.20201
Tavoite

Toimenpide

Toteutuminen 30.4.2021

Monipuoliset ja hyvin hoidetut
liikuntapaikat. Huolehditaan
kustannustehokkuudesta
liikuntapaikkojen hoidossa

Liikuntapaikkojen hoidosta vastaa
pääsääntöisesti liikuntatoimen
henkilökunta ja näitä kohteita ovat:
hiihtoladut, moottorikelkkareitti,
yleisurheilupaikat, kuntosalit,
jalkapallo ym. kentät.

Talvikausi 2020-2021 oli
talviharrastuksien kannalta erittäin
hyvä. Ladut, kelkkareitit ja
ulkojääalueet hoidettiin omana
työnä ja yhteistyössä muiden
ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Palaute oli hyvä.

Jääalueiden hoidossa käytetään
ulkopuolista urakoitsijaa,
kyläyhdistyksiä, urheiluseuraa ja muita
yhdistyksiä sekä vapaaehtoisia
toimijoita.
Moottorikelkkareitin
talvikunnossapito.
Liikuntatoimen tiedotuksen
lisääminen

Hyödynnetään enemmän kunnan
nettisivuja ja some-kanavia.

Tiedotusta on lisätty huomattavasti.

Liikuntatoimi osallistuu
merkittävien tapahtumien
järjestämiseen.
Liikuntatoimi järjestää
liikunnallista päiväleiri- ja
uimakoulutoimintaa.

Liikuntatoimi osallistuu mm.
Lapinlahden yleisurheilun TV-kisojen,
Kallen Kisojen, Paulin-taival-laturetken
ja Varpaisjärven Yömaraton
tapahtumien järjestelyihin.

FIS-Kallen kisat ja Paulintaivallaturetki peruttiin koronan takia.

Uimakoulutoimintaa järjestetään
kesällä eri kylien uimarannoilla.
Liikunnallisia päiväleirejä järjestetään
Lapinlahden ja Varpaisjärven kylillä.

Lisäksi Paulintaival- laturetki
lopetettiin ja päätettiin
tulevaisuudessa järjestää uusi
laturetki Lukkarilan Hirvisuolle
(peruttiin koronan takia
maaliskuussa 2021).
Varpaisjärven yömaraton on peruttu
kesältä 2021 korona takia.
Muut tapahtumat on tarkoitus
järjestää kesällä 2021.
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KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2021
Muutos

Toteutuminen 30.4.2021

Koronan takia perutut tapahtumat.

Koronan takia perutut tapahtumat

Liikunta-alueiden lisääntyminen mahdollisten
hankkeiden toteutuessa: maisemapolku ja
tekonurmikenttä-hanke

Hankeavustus saatu maisemapolkuun

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2021
Riski

Toteutuminen 30.4.2021

Liikunta-alueiden lisääntyminen mahdollisten
hankkeiden toteutuessa, riittääkö henkilöstö,
saadaanko edelleen riittävästi työllistämistuella
palkattuja henkilöitä

Työllistämistuella on saatu henkilöstöä.

Koronaepidemia, tartuntavaara

Ohjeiden ja säännösten noudattaminen

Ympäristöpalvelut
Rakennustarkastus
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITTEET

TOIMENPITEET

Toteutuminen 30.4.2021

Kiinteistöverotietojen
tarkastaminen jatkuu vuodelta
2017

Selvitetään verottajan
kiinteistörekisterin ja
rakennusvalvonnan rekisterin
perusteella järjestelmästä puuttuvat
rakennukset ja ilmoitetaan ne
Digivirastoon.

Aloittaminen tapahtuu toukokuun
alussa, hankkeeseen on valittu
työntekijä.

Valmistuneiden rakennusten
loppukatselmusten pitäminen

Rakennusten loppukatselmuksia on
pitämättä n. 1000 kpl, joiden
pitäminen jakautuu useammalle
vuodelle.

Hanke käynnistyy syksyllä, kun
uusi määräaikainen työntekijä
aloittaa työnsä.
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KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2021
Muutos

Toteutuminen 30.4.2021

Isoja rakennushankkeita on käynnistynyt vähemmän

Lupamaksutulot ovat pienentyneet

Ympäristönsuojelu
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
Tavoite

Vireille tulevien lupien, ilmoitusten ja
rekisteröintien käsittely

Suoritetaan valvontaa resurssien
puitteissa

Toteutuminen 30.4.2021

Toimenpide
Käsitellään vireille tulevat luvat,
ilmoitukset ja rekisteröinnit
lainsäädännön määräämässä
ajassa.
Ympäristö- ja maa-aineslupien
valvonta riskiperusteisesti.

Pääsääntöisesti on toteutunut

Työntekijän vaihdoksesta
johtuen valvontaa on ehditty
suorittamaan vähemmän

KESKEISET MUUTOKSET TALOUSARVIOVUONNA 2021
Muutos

Toteutuminen 30.4.2021

Toimintatuotot jääneet pienemmäksi mitä
talousarviossa on ennakoitu

Työntekijävaihdoksen takia valvontaa ehditty hoitaa
vähemmän sekä lupienkäsittelyssä on myös ruuhkaa.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN 2021
Riski

Toteutuminen 30.4.2021

Lupien käsittelyajoissa pysyminen

Käsittelyajat pääsääntöisesti toteutuneet

Pelastustoimi
Pelastustoimi on siirtynyt 1.1.2004 alkaen Pohjois-Savon aluepelastuslaitokselle. Maksuosuus perustuu
pelastuslaitoksen antamaan kuntien maksuosuuksien jakoperusteisiin.
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KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANO 2021
Hallintokunta: Tekninen osasto
1.

Kärkitavoite Lapinlahti on hyvä paikka asua ja yrittää

Painopiste

Toimenpiteet 2018 2022

Vuokrattavat tilat esille
paremmin,
(tehokkaampi
markkinointi) tehdään
selkeämpi
toimitilalistaus kaikkine
tarvittavine tietoineen
Maan hankinta
Nerkoolta ja
mahdollisesti
Alapitkältä
kiinteistökaupoilla ja
etuosto-oikeutta
käyttäen. Nerkoolle ja
Alapitkällä
mahdollisesti
yritystonttien ja
asuintonttien
kaavoittaminen.
Yritystonttien
saatavuus Lapinlahdella
ja Varpaisjärvellä
Kolme tärkeintä valtion
hanketta; Nerkoon
ohitustie ja 5-tien
parannus SiilinjärviIisalmi välillä,
Lapinlahti-Varpaisjärvi
keskustaajamien
välinen mt 582, puiden
lastauspaikka Alapitkän
rautatieasemalle
Osallistutaan entistä
aktiivisemmin
seudulliseen
liikennejärjestelmäyhteistyöhön.
Lähdetään mukaan
käynnistyviin
seudullisen liikenteen
pilottihankkeisiin.
Lapinlahden kunnan
kotisivujen
uudistaminen, jossa
etusivulle tuodaan
paremmin esille
vuokrattavissa ja
myytävissä olevat tontit

Toimenpiteet 2021

Vastuutaho

Toteutuminen
30.4.2021

Tietojen vieminen
sähköiseen palveluun.

Kiinteistökeskus
Viitostien Ykköstilat

Toimenpiteitä jatketaan
maapoliittisen ohjelman
mukaisesti

Kunnanjohtaja /
Tekninen johtaja /
Maanmittausinsinööri

Ei toteutumia

Valtatie 5
perusparannus välillä
Siilinjärvi – Iisalmi
toimenpideohjelma.
Lapinlahden
ohituskaistat – toteutus
alkaa MäntylahtiKarvasalmi

Liikennevirasto, Ely

Nerkoon
ohitustien
toimenpideselvitys
käynnistynyt.
MäntylahtiKarvasalmi
ohituskaistatyöt
alkaneet

Seutuyhteistyön
syventäminen ja
tapaamisten lisääminen.
Duoraide selvitys, MALsopimus

Tekn.johtaja/Kunnan
rakennusmestari /
Ylä-Savon seudun ljtyöryhmä/Kuopion
seudun lj-työryhmä

Osallistuttu
LJtyöryhmien
kokouksiin ja
Kuopion seudun
seutusuunnitelma
kokouksiin

Kotisivu päivitykset

Yleishallinto

Työ kesken ja
tarkoitus tietyiltä
osin valmistua
toukokuun
loppuun
mennessä
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Lapinlahti on
aktiivisten
ihmisten
yhteisöllinen
kunta

Kuntalaispalautteen
hyödyntäminen

Reagoidaan
kuntalaispalautteeseen
asianmukaisesti

Kaikki viran- ja
toimenhaltijat

Reagoitu
palautteeseen

Valtuusto on hyväksynyt kärkitavoitteen painopisteeksi sen, että työllisten määrä kasvaa. Hallintokuntien tulee laatia
tarkentavia mittareita kärkitavoitteen saavuttamiseksi.

1.

Kärkitavoite Taloutemme on terve ja vakaalla pohjalla

Painopiste
Kustannustehokkaat palvelut

Toimenpiteet
2018 - 2022
Energiahallinta
paremmaksi
Kiinteistöhuollon
toiminnan
parantaminen,
ohjelmisto työkaluksi

Ajanmukaiset
toimintatavat
muuttuvassa
toimintaympäristös
sä

Luodaan yhtenäinen
talousarvion
seurantajärjestelmä
kaikille hallintokunnille,
tarkasteluajanjakso
kuukausittain
Lupamaksujen tarkastelu
säännöllisin välein
Konetyötuntien
järjestelmällinen
seuranta
kunnossapidossa, myös
kunnan omien koneiden.
Vertailukelpoisen
mittariston luominen
katujen kunnossapidon
seurantaan. Toiminnan
tehostaminen sen
ohjaamana.
Teknisen osaston
ohjelmistojen uusiminen
tai toiminnallisuuden
parantaminen.
Kiinteistöjen huollon
toiminnan
parantaminen,
ohjelmisto työkaluksi

Toimenpiteet 2021

Vastuutaho

Ohjelmien hyödyntäminen
käytännössä.
Energiatehokkuussopimukse
n mukainen raportointi.
Ohjelmien hyödyntäminen
käytännössä.
Kiinteistönhoidon
mitoituksen mukainen
tehtävien uudelleen
organisointi, sekä
erikoisosaamisen
hyödyntäminen
Seurantajärjestelmän
luominen

Kiinteistöpäällikkö /
Kiinteistöhuolto

Tarkastetaan lupamaksujen
suuruus

Rakennustarkastaja
/ Ympäristösihteeri
Kunnan
rakennusmestari

Tänä vuonna ei ole
taksoja korotettu
Seurantaa on
ylläpidetty
aktiivisesti ja
vertailukelpoista
tietoa on tuotettu.

Ohjelmiston valinta ja
ohjelmistohankinnan
toimeenpaneminen

Tekninen johtaja

Paikkatietoohjelma
n kilpailutuksen
valmistelu
meneillään

Ohjelmien hyödyntäminen
käytännössä

Kiinteistöpäällikkö /
Kiinteistöhuolto

Seurannan ylläpito ja
aktiivinen tiedonkeräys

Toteutuminen
30.4.2021
Kets raportointi
tehty 30.4.
mennessä.

kiinteistöpäällikkö /
kiinteistöhuolto

Yleishallinto
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Investointien
suunnitelmallisuus

Vuokrakohteet
paremmin esille, kunnan
kotisivuille

Uudet kotisivut

Yleishallinto

Katuvalaistusomaisuuden ja huollon hallinta.
Aineistojen digitointi ja
lisäselvitykset
hallintajärjestelmän
rakentamisesta.

Kartta-aineiston digitointi

Kunnan
rakennusmestari

Kuntokartoitukset ja PTS
kiinteistöille
Selvitetään eri
hallintokuntien tulevat
investoinnit
aikatauluineen ja sen
jälkeen tehdään niistä
mahdollisimman tarkat
kustannusarviot
Investointien
toteuttamisen ja kunnan
talouden resurssien
selvittäminen usealle
vuodelle eteenpäin
Kiinteistöjen salkutuksen
jatkuva seuranta ja sen
toimeenpano

Suunnitelmien laatinen

Kiinteistö-päällikkö

Investointikohteiden
selvittäminen

Tekninen johtaja

Investointikohteiden
selvittäminen

Tekninen johtaja

Salkku C, hyväksytyn
suunnitelman mukaiset
vuosittaiset toimenpiteet.

Yleishallinto /
Tekninen hallinto

Katuvalaistusomais
uuden digitointi on
valmistunut
Lapinlahden
taajaman osalta.
Seuraavassa
vaiheessa
digitoidaan
Varpaisjärven ja
Alapitkän taajamat.

Valtuusto on hyväksynyt kärkitavoitteen painopisteeksi sen, että kunnan taseessa on ylijäämää, kuntakonsernin tulos
on positiivinen joka vuosi. Hallintokuntien tulee laatia tarkentavia mittareita kärkitavoitteen saavuttamiseksi.

Mittareita:

Kuinka monta (kpl) tontteja on varattu, myyty tai vuokrattu vuodessa
Rakennukset, asunnot, osakkeet, määrä vuosittain, myydyt kpl
Investointien kustannusarvioiden toteutumat (ylitys, alitus euroina)
Liikenneväylät, kunnossapito, € / km
Toteutuneet liikenteenpilottihankkeet, kpl / kausi
Katuvalaistus energiatehokkuus, kulutettu energia, MWh / vuosi
Rakennusten energian käyttö, MWh / m3, MWh / m2
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KUNTAKONSERNI
Lapinlahden Kaskihovi Oy
TOIMINNALLISET TAVOITEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE

TOTEUTUMUNEN
30.4.2021

Yhtiön on huolehdittava riittävästä vuokraasuntotarjonnasta koko Lapinlahden kunnan
alueella,
ja siten, ettei esim. kuntaan työhön tuleville
ole syytä olla muuttamatta paikakunnalle
sopivan asunnonpuuttumisen vuoksi.

Alkuvuonna asuntojen kysyntä vilkastui ja
raportointi hetkellä vapautuvia / vapaana
olevia asuntoja on 1 kpl Alapitkällä, 7 kpl:ta
Varpaisjärvellä ja 1 kpl Lapinlahdella
vapautuva 1.7.2021 alkaen.
Olemme saaneet tarjottua kuitenkin
Lapinlahdelle töihin tuleville
asunnonhakijoille asunnot. Painotamme
tarjontaa ja markkinointia Varpaisjärven
taajamaan.
30.4.2021

Asuntojen vuokrausaste on tavoitteena
säilyttää lähellä 100 % tasoa.

Asuntojen vuokrausaste on 30.4.2021
tilanteessa 96,6 % (vuokratulot). Tähän
käyttöasteeseen vaikuttaa Opettajien
asuntolan, Koivuniementie 5:n asuntojen
tyhjentäminen purkua varten. Käyttöaste on
ilman Koivuniementie 5:sta 97,2 %.
30.4.2021

Talouden sopeuttaminen rakennuskannan
peruskorjausohjelmaan.

Kesälle 2021 aloitetaan Peltoniemen Vatron
piharemontti, Rohtolan kattoremontti sekä
Koivuniementie 5 purku.
Yhtiö ottaa pitkäaikaista lainaa isoihin
remontteihin, jolloin emme rasita yhtiön
kassaa. Koivuniementien 5 purkaminen ja
Rohtolan kattoremontti on kuitenkin
tarkoitus maksaa kassasta.
Emme ole voineet hakea vielä vuonna 2020
puretun Koivuniementie 7 purkuavustusta,
koska asia on keskeneräisenä ympäristöluvan
vuoksi ja menossa ympäristölautakuntaan.
Kyseinen avustus käytetään toisen
Koivuniementien talon purkamiseen.
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Taloustilanne (30.4.2021 tilanne)
Yhtiön maksuvalmius on ollut ja on edelleen huono. Sen korjaamiseksi tehdään edelleen toimenpiteitä, jotka näkyvät
jo toiminnassa ja säästöjä haetaan myös kaikista muista toiminnoista. Yhtiö on kilpailuttanut ja yhdistänyt
toimintojaan (tarjouspyynnöt kokonaispaketteina) sekä lämmitysjärjestelmien ylläpitoon- ja tasapainotukseen
investoimalla. Alkuvuodesta saatiin osa lämmitysjärjestelmiä tasapainoon, mutta ilmeni myös jonkinlaista ongelmaa
tasapainotuksissa. Kesän aikana muutamien taloyhtiöiden verkostot joudutaan huuhtelemaan patteriverkostoon
kertyneen sakan vuoksi ja pakkasten tullessa tekemään lopullinen säätö.
Maksuvalmiutta tarkastellaan quick ration tunnusluvulla, joka kertoo yrityksen lyhyen aikavälin maksuvalmiuden =
rahoitusomaisuus / lyhytaikaiset velat ja se luku on 0,13. Luku on heikko, kun se on alle 0,5. Lukua heikentää
lyhytaikaisissa veloissa taseessa olevat joukkovelkakirjalainat (1.090 000,00 €). Jos vähentää ne pois lyhytaikaisista
veloista, niin luku on 0,38, joka on välttävä, kun tunnusluvun arvo on 0,3 – 0,5 välillä.
Vuokratuotot pienentyneet n.14.000 €, tähän vaikuttaa Varpaisjärven Koivuniementie 5 talon asukkaiden
muuttaminen toisiin asuntoihin ja alkuvuonna tyhjillään olevat, vuokraamattomat asunnot. Vuokralaiset irtisanottu
02/2021 ja huoneistojen tulee olla tyhjinä 31.8.2021 mennessä. Kesäkuun alkuun mennessä
enää 1 vuokralainen jää asumaan Koivuniementie 5 taloon ja hänelle etsimme asuntoa aktiivisesti.
Yhtiön tulos on n.+47.800 € parempi verrattuna edellisvuoteen.
Maksuvalmius on edelleen huono ja siihen vaikuttaa lyhyt aikainen laina 1.090.000 € ja lisäksi lainat pyörivät koko
ajan.

Lapinlahden Vesi Oy
TOIMINNALLISET TAVOITEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021

TAVOITE

TOTEUTUMINEN
30.4.2021

Turvataan puhtaan ja hyvälaatuisen
talousveden saanti ja jakelu sekä jäte- ja
sadevesien johtaminen ja jätevesien
puhdistaminen voimassa olevien lupaehtojen
mukaisesti.

Veden laadussa ei poikkeamia. Jätevesien
puhdistustulokset reilusti paremmat kuin
vaatimustaso

30.4.2021
Vesi- ja viemäriverkoston saneerausohjelman
jatkaminen.

Ylä-Savon jätevesi/vesi- operointiselvityksen
tulosten mukainen jatko.

Jatkunut suunnitellun mukaisesti

30.4.2021
Jatko selvitys aloitettu
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30.4.2021
Lapinlahden vesiosuuskuntien ja -yhtymien
liittäminen osaksi Lapinlahden Vesi Oy:n
toimintaa.

Ei toimenpiteitä

30.4.2021
Hulevesisopimuksen tekeminen Lapinlahden
kunnan kanssa.

Ei toimenpiteitä

TALOUSTIEDOT

Tulot
Menot

TA 2020 1000
€

TOT 2020
1000 €

TA 2021
1000 €

TOT 30.4.21
1000 €

4 946
4 437
509

4919
4350
569

4921
4418
503

1440
1294
145

Menot = tuloslaskelman menot, pois lukien rahoitustuotot ja –kulut

Viitostien Ykköstilat Oy
TOIMINNALLISET TAVOITEET TALOUSARVIOSSA JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2021
TAVOITE

TOIMENPIDE

TOTEUTUMINEN

Yhtiön tulee osaltaan edistää
kunnan elinkeinopoliittisten
tavoitteiden toteutumista.

Yhtiö vuokraa toimitiloja
elinkeinotoiminnan tarpeisiin ja
järjestää yritysneuvontaa.

Viitostien Ykköstilat Oy on osaltaan
toteuttanut kuntastrategiassa
mainittuja elinkeinopoliittisia
toimenpiteitä yritysneuvonnan ja
tilojen vuokrauksen kautta.
Lapinlahdelle on perustettu
alkuvuoden 2021 aikana 19 uutta
yritystä.

Yhtiön tulee edelleen panostaa
siihen, että yhtiön omistamien
tilojen vuokrausaste nousee.

Viitostien Ykköstilat Oy:n
vuokrausasteen kohentaminen.

Ykköstilojen omistamien yritystilojen
vuokrausaste on noin 83 %.
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Taloustilanne 30.4.2021
Viitostien Ykköstilat Oy:n taloudellinen tilanne on kehittynyt vuodelle 2021 laaditun tulosbudjetin mukaisesti. Yhtiön
liikevaihto on kasvanut noin 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Viitostien Ykköstilat Oy:n vuoden
2021 ensimmäinen vuosikolmannes osoittaa voittoa 10.306 € ja yhtiön kassatilanne on hyvä.
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TULOSLASKELMA 30.4.2021 (kunta)
(tasainen toteutuma 33,33 %)
TA 2021
(1.000 €)
Toimintatulot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot
Tilikauden tulos
Poistoeron vähennys
Tilikauden ali/ylijäämä

7 715
-67 791
-60 076
30 620
32 112
834
3 480
-3 257
223
59
282

Toteutuma
30.4.2021
(1.000 €)
2 641
-24 030
-21 388
11 517
10 748
-54
822
-1 044
-222
19
-202

Tot. %

TPE
31.12.2021
(1.000 €)
7 865
-70 220
-32 355
31 270
32 240
1 050
2 205
-3 257
-1 052
59
-993

34,2
35,4
35,6
37,6
33,5
-6,6
23,6
32,1
-99,7
33,0
-72,0

VERTAILU VV 2017 - 2021 (1 000 €)
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja –kulut
Vuosikate
Poistot
Tilikauden tulos

huhti.17
2 486
-21 960
-19 474
9 934
10 366
-77
749
925
-176

huhti.18
2 359
-21 190
-18 831
10 621
10 074
-86
1 778
911
867

huhti.19

huhti. 20

2 368
-21 605
-19 229
10 436
9 788
-76
919
-895
35

30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
-5 000 000
-10 000 000
-15 000 000
-20 000 000
-25 000 000

huhti.17
huhti.18
huhti.19
huhti.20
huhti.21

2 430
-21 650
-19 220
10 489
10 406
-72
1 602
-923
679

huhti.21
2 641
-24 030
-21 388
11 517
10 748
-54
822
-1 044
-202

