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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kv 08.03.2021 § 1
Lapuan kaupungin hallintosäännön 13 luvun 80 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja
paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja
ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta.
Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen
valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kaupungin verkkosivuilla.
81 §: Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä,
jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Esityslista toimitetaan varsinaisten valtuutettujen lisäksi sijaantulojärjestyksessä ensimmäisille varavaltuutetuille.
82 §: Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta
niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouk- sistaan
ilmoittaa. (Kv 5.6.2017 § 5)
Kutsu tähän kokoukseen on julkaistu hallintokeskuksen ilmoitustaululla
3.3.2020 ja Lapuan Sanomissa 4.3.2020. Valtuutetuille, kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallituksen muille jäsenille kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty 2.3.2020.
Kuntalain 103 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun
vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
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Valtuusto:
Suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 31 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kv 08.03.2021 § 2
Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen
kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai
sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen seuraavaa kokousta.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Riitta Kangasluoma ja Alpo Kankaanpää sekä varatarkastajina tarkastusvuorossa ovat Juha Kattelus ja
Pekka Kivisaari.
Valtuusto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Kangasluoma ja Mika Raninen.
Varatarkastajiksi valittiin Juha Kattelus ja Pekka Kivisaari.
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Lapuan kaupungin talouden toteutumaraportti 1.1. - 31.12.2020 (tilinpäätösennuste)
328/02.02.00/2019, 540/02.02.02/2020
Kh 15.02.2021 § 5
Valmistelija: Talouspäällikkö Anne Marjamäki, puh. 044 438 4030

Verotulot ja valtionosuudet
Lapuan kaupungille tilitettiin joulukuussa kunnallisveroa 3,4 miljoonaa
euroa, yhteisöveroa 0,16 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa 0,27 miljoonaa euroa. Joulukuun kunnallisverotulot olivat 0,14 miljoonaa euroa eli
3,8 % pienemmät kuin vuosi sitten joulukuussa. Vuoden 2020 tilitetyt
kunnallisverot olivat 45,58 milj. euroa. Kunnallisverot ovat kasvaneet
vuoteen 2019 verrattuna n. 1 miljoonaa euroa (2 %).
Vuoden 2020 kunnallisverokertymä oli ennusteita parempi. Ennusteita
parempi kunnallisverokertymä johtui muun muuassa odotettua paremmasta palkkasumman kehityksestä, verovuoden 2020 parantuneesta
jako-osuudesta sekä yritysten verojen maksujärjestelyistä. Vuonna
2019 kunnallisveroon muodostui verokorttiuudistuksen takia noin 350
miljoonan euron kertymävaje koko maan osalta. Tämä korjaantui kokonaisuudessaan viime vuonna ja paransi omalta osaltaan kalenterivuoden kokonaiskertymää.
Kiinteistöverotilitysten määrä vuoden 2020 aikana on ollut 2,77 milj. euroa. Kiinteistöveroja on tilitetty vuoden 2020 aikana 0,16 milj. euroa (6
%) edellisvuotta vähemmän. Kiinteistöverotus siirtyi vuonna 2020 verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava
valmistuminen), jossa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan. Tuloverotuksen jäännösverojen maksamisen tavoin myös
kiinteistöverot erääntyvät joustavasti heinä-helmikuun välisenä aikana.
Näin ollen vuoden 2020 kiinteistöveroa erääntyy vielä tammi-helmikuun
aikana.
Vuoden 2020 tilitetyt yhteisöverot olivat 2,3 milj. euroa. Yhteisöverotilitykset olivat lähes samansuuruiset kuin vuonna 2019.
Vuoden 2020 verotulot ovat yhteensä 50,7 milj. euroa. Verotulot ovat
kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,8 miljoonaa euroa eli 1,6 %.
Budjetoidut verotulot olivat n. 50 milj. euroa. Ennusteeseen verrattuna
verotuloja kertyi lopulta 1,3 % budjetoitua enemmän eli 0,67 milj. euroa.
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Vuoden 2020 valtionosuudet olivat 42,7 milj. euroa. Edelliseen vuoteen
verrattuna valtionosuuksia on saatu 5,9 milj. euroa enemmän. Valtion
on tukenut kuntia koronaepidemiasta selviämisessä ja korottanut valtionosuuksia vuoden 2020 aikana. Lapuan koronatuki on ollut 3,5 milj.
euroa.
Käyttötalous ja vuosikate 1.1. - 31.12.2020 (ennuste)
Talouden toteutumaraportti sisältää sekä sisäiset että ulkoiset erät,
mutta sisäiset vuokrat on poistettu raportilta vertailukelpoisuuden vuoksi. Sisäiset vuokrat on ilmoitettu raportilla omana rivinään informatiivisena tietona.
Vuoden toimintatuotot ovat tilinpäätösennusteen mukaan 12,3 miljoonaa euroa ja toimintakulut 96,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen
osuus toimintakuluista on 43,2 miljoonaa euroa (44 %) ja palvelujen
ostojen osuus on 39,2 miljoonaa euroa (40 %). Toimintakate on -83,9
miljoonaa euroa ja vuosikate on 9,3 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallituksen ja lautakuntien talousarvioiden toteutuminen 1.1. - 31.12.2020 (ennuste)
Kaupunginhallituksen toimintakulut ovat 3,8 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 1 miljoonaa euroa. Toimintakate on -2,8 miljoonaa euroa.
Palkkavarauksilla oikaistu toimintakate on toteutunut 82,3 %:sti talousarvioon verrattuna. Kaupunginhallituksen budjetista on siirretty 0,2 miljoonaa euroa lautakuntien budjetteihin palkankorotuksia varten. Kaupunginhallituksen toimintakate on alittunut talousarvioon verrattuna
17,7 %-yksikköä eli 0,6 milj. euroa.
Sivistyslautakunnan toimintakulut ovat 23,8 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 1,8 miljoonaa euroa. Toimintakate on -22,1 miljoonaa euroa. Toimintakate on toteutunut 94,8 %:sti talousarvioon verrattuna. Sivistyslautakunnan toimintakate on alittunut talousarvioon verrattuna 5,2 %-yksikköä eli 1,2 milj. euroa.
Perusturvalautakunnan toimintakulut ovat 54,4 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 4,6 miljoonaa euroa. Toimintakate on -49,8 miljoonaa euroa. Perusturvalautakunnan toimintakate on ylittynyt 0,2 milj. euroa eli
0,5 % muutettuun talousarvioon verrrattuna. Ylitys koskee erikoissairaanhoidon toimintakuluja.
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Erikoissairaanhoidon toimintakulut ovat 20,19 miljoonaa euroa. Talousarvion toimintakulut erikoissairaanhoidon osalta ovat 19,85 miljoonaa
euroa. Toimintakate on ylittynyt talousarvioon verrattuna 0,34 milj. euroa eli 1,7 %.
Teknisen lautakunnan toimintakulut ovat 14 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 5 miljoonaa euroa. Toimintakate on -9 miljoonaa euroa. Toimintakate on toteutunut 90,8 %:sti. Teknisen lautakunnan toimintakate
on alittunut 9,2 %-yksikköä eli 0,9 milj. euroa talousarvioon verrattuna.
Ympäristölautakunnan toimintakulut ovat 0,29 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 0,1 milj. euroa. Toimintakate on -0,16 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 80,3 %:sti. Toimintakate on alittunut 19,7 %-yksikköä
eli 0,04 milj. euroa talousarvioon verrattuna.
Vuosi 2020
Vuosi 2020 on ollut hyvin poikkeuksellinen. Koronapandemian vyöryessä päälle kunnissa ja koko yhteiskunnassa korostui epätietoisuus siitä,
mitä tuleman pitää. Kukaan ei tiennyt, miten voimakkaasti kansantalouden suhdanteet ja verotulot tippuisivat tai kuinka paljon julkisen sektorin
menot lisääntyisivät. Viralliset arviot koronan talousiskusta nousivat kevään mittaan rajusti, kun pandemia levisi eri maihin ja työpaikalla käynti
ja palvelut seisahtuivat. Kuntasektorilla arvioitiin taloudellisten menetysten olevan noin pari miljardia euroa. Kuntatalousohjelman ennuste oli
keväällä poikkeuksellisen synkkä. Nyt tiedetään, että pahimmat skenaariot koronan talousmenetyksistä eivät ole toteutuneet. Tämä pätee
myös kuntatalouteen, jos mukaan luetaan valtion kunnille myöntämä
koronatuki osana valtionosuuksia. Se ja kuntien omat toimet koronan
taltuttamiseksi ja taloutensa sopeuttamiseksi ovat nostaneet kuntatalouden kuiville.
Vaikka koronapandemia on pysynyt vuoden 2020 aikana Lapualla hyvin
hallinnassa, ovat talousvaikutukset nähtävissä mm. maksutuottojen alenemisena ja toisaalta toimintakulut ovat pysyneet lähes vuoden 2019
tasossa toimintojen sopeuttamisen vuoksi.
Vuoden 2020 toteutuva toimintakate on n. -83,9 milj. euroa. Muutetun
talousarvion toimintakate on -86,9 milj. euroa.
Toimintakateprosentti on 96,5 % eli toimintakateprosentti on 3,5 %yksikköä alempi talousarvioon verrattuna. Tämä vastaa 3 miljoonaa euroa. Toimintakate on kasvanut edellisvuodesta 1,1 milj. euroa eli 1,3 %.
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Toimintatuottoja on kertynyt 12,3 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuottoja on kertynyt 1,1 milj. euroa vähemmän. Talousarvioon verrattuna toimintatuottoja on kertynyt 0,4 miljoonaa euroa (3,2 %)
vähemmän.
Toimintakulut ovat 96,4 milj. euroa. Toimintakuluissa on pystytty säästämään ja toimintakulut ovat pysyneet vuoden 2019 toimintakulujen tasolla. Toimintakulujen kasvu verrattuna edelliseen vuoteen on 0 %. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 96,5 %:sti. Toimintakulut ovat talousarvioon verrattuna 3,5 %-yksikköä pienemmät eli n.
3,5 milj. euroa.
Vuoden 2020 vuosikate on noin 9,3 milj. euroa (vuonna 2019: 3,8 miljoonaa euroa). Vuosikate on parantunut edellisvuodesta 5,5 milj. euroa. Vuosikatteen paranemiseen vaikuttaa merkittävästi toimintakulujen
pysyminen vuoden 2019 tasolla, verotulokertymän parantuminen 0,6
milj. eurolla, valtionosuustilitysten kasvu 5,9 milj. euroa, josta koronatukipaketin osuus oli 3,5 milj. euroa.
Vuoden 2020 poistot ovat 6,1 milj. euroa ja alustavan tilinpäätöksen ylijäämä on 3,1 milj. euroa.
Investointien nettomenot ovat 13,3 miljoonaa euroa eli 76 % talousarvion nettoinvestoinneista.
Kokonaislainamäärä vuoden 2020 lopussa on 70,8 milj. euroa. Lainamäärä on kasvanut vuoden 2020 aikana 2,9 milj. euroa verrattuna vuoteen 2019.
Lapuan kaupungin talouden toteutumaraportti 1.1. - 31.12.2020 (tilinpäätösennuste) on oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
1.

merkitsee tiedoksi talouden toteutumaennusteen ajalta 1.1. 31.12.2020

2.

esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutumaennusteen ajalta 1.1. - 31.12.2020
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Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kv 08.03.2021 § 3
Lapuan kaupungin talouden toteutumaraportti 1.1. - 31.12.2020 (tilinpäätösennuste) on liitteenä.
Valtuusto:
Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Liitteet

1
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Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen vuonna 2020
328/02.02.00/2019
Perla 26.01.2021 § 6
Valmistelija: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100

Vuoden 2020 talousarvion toteuttaminen osoittautui haasteelliseksi,
koska alkuperäinen talousarvio toteutuakseen olisi vaatinut rakenteellisia muutoksia. Lisäksi korona aiheutti koko perusturvan toimintaan
muutoksia ja samalla ennakoimattomia kustannuksia.
Perusturvan vastuualueiden johtajat arvioivat loppuvuodesta, että
omasta toiminnasta jää tuottoja saamatta sosiaali- ja terveyspalveluissa noin 420 000 €, vastaavasti asiakasmaksutulot vanhuspalveluissa
arvioitiin ylittyvän noin 225 000 €. Toimintatuottojen alenama olisi siten
195 000 €. Oman toiminnan toimintamenojen arvioitiin ylittävän talousarvion 1.645 000 €. Koronasta aiheutuvien kulujen arvioitiin olevan reilu 500 000 €. Kokonaisuutena lisämäärärahan tarve oli 1 840 000 €.
Valtuusto (Kv 16.11.2020 § 4) myönsi perusturvalautakunnalle oman
toiminnan toimintamenoihin 1.645.000 euron lisämäärärahan ja samalla toimintatulojen tuloarviota pienennettiin 195.000 eurolla.
22.1.2021 tilanteen mukaan perusturvalautakunnan (koko perusturvan
vastuualue) toimintatuotot olivat 4.618.837 €, ollen 4 % (185.737 €) yli
muutetun talousarvion. Perusturvalautakunnan alaiset toimintamenot
olivat 55.769.499 € ja olivat muutetun talousarvion mukaiset. Toimintakate tämän hetkisen tilanteen osalta on 51.150.661 € ja alittaisi muutetun lisätalousarvion 194.000 eurolla. Toimintaluvut sisältävät myös sisäiset vuokrat. Erikoissairaanhoidon osalta toimintakulut ovat ylittyneet
216.703 €.
Liitteenä perusturvan TA 2021 budjetti sekä talousarvion 2020 toteutuminen muutetun talousarvion mukaan vastuualueittain.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää
1.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

merkitä tiedoksi vuoden 2020 alustavan toteuman

Lapuan kaupunki

Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§6
§ 10
§3
§9
§4

2/2021

13 (57)

26.01.2021
01.02.2021
23.02.2021
01.03.2021
08.03.2021

2.

esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
hyväksyy perusturvalautakunnan alaisen talousarvion toteuman oman toiminnan osalta

3.

esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
hyväksyy perusturvalautakunnan vuoden 2020 talousarvion
ylityksen 216.703 € erikoissairanhoidon osalta.

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisätietoja: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100

Kh 01.02.2021 § 10
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus palauttaa asian perusturvalautakunnalle talouslukujen keskeneräisyydestä johtuen.
Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan
ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003
Perla 23.02.2021 § 3
Valmistelija: perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100

Kaupunginhallitus (Kh 1.2.2021 § 10) on palauttanut perusturvalautakunnan talousarvion toteuman 2020 uudelleenvalmisteluun, koska
26.1.2021 esitettyihin lukuihin on tullut muutoksia. Nyt esitettävät toimintaluvut eivät sisällä sisäisiä vuokria.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§6
§ 10
§3
§9
§4

2/2021

14 (57)

26.01.2021
01.02.2021
23.02.2021
01.03.2021
08.03.2021

Vuoden 2020 perusturvalautakunnan alainen oma toiminta (sosiaalipalvelut, vanhustyö, perusterveydenhuolto, yleishallinto) toteutui lisämäärärahan ansiosta suunnitellusti. Toimintakate oli 99,4 % (tuotot
185 000 € ylitys, toimintakulut 6 000 € ylitys).
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelujen tuloarvio ylittyi 67 000 €, toteumaprosentin ollessa
126,1 %. Edellisvuoden toteumaan verrattuna tulot olivat 26,2 % vähemmän kuin vuonna 2019. Tähän vaikutti mm. palveluasumisen (mielenterveys) hankkiminen palvelusetelillä sekä asiakasmaksukriteerien
tarkistus.
Lisämäärärahan jälkeen sosiaalipalveluiden toimintakulut ylittyivät
28 000 €, toteumaprosentin ollessa 100,2 %. Muutosta edellisvuoteen
verrattuna oli 0,6 %. Suurimmat kustannukset aiheutuivat vammaisten
ja kehitysvammaisten asiakaspalveluiden ostopalveluista sekä henkilökohtaisen avun tuottamisesta. Edellisvuoteen toteumaan verrattuna
näiden palveluiden osalta menot olivat kuitenkin alhaisemmat.
Sosiaalipalveluiden toimintakate ilman sisäisiä vuokria oli 99,7 %.
Muutos edellisvuoteen verratuna 1,6 %.
Vanhustyö
Vanhustyön toimintatulot ylittivät talousarvion 35 000 €, toteumaprosestin ollessa 101,2 %. Kasvua edellisvuoteen oli 0,6 %. Toimintatuottojen kasvuun vaikutti erityisesti kotihoidon asiakasmäärän
kasvu.
Vanhustyön toimintamenot alittivat muutetun talousarvion 159 000 €,
toteumaprosentin ollessa 98,6 %. Kasvua edellisvuoteen oli 2,2 %.
Kustannusten kasvuun vaikutti erityisesti henkilöstökulujen lisääntyminen johtuen mm. kotihoidon asiakkaiden hoitoisuuden lisääntymisestä
ja sijaistarpeen lisääntymisestä.
Vanhustyön toimintakate ilman sisäisiä vuokria oli 97,8 %. Muutos
edellisvuoteen verrattuna 2,8 %.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§6
§ 10
§3
§9
§4

2/2021

15 (57)

26.01.2021
01.02.2021
23.02.2021
01.03.2021
08.03.2021

Perusterveydenhuolto
Perusterveydenhuollossa toimintatuottoja kertyi 67 000 € arvioitua
enemmän. Tulojen toteumaprosentti oli 105,2 % ja tulot alenivat edellisvuoteen verrattuna 2,6 %. Koronan vaikutukset näkyivät asiakasmaksutulojen alenemana, koska toimintoja jouduttiin supistamaan
keväällä 2020.
Perusterveydenhuollon toimintamenot ylittivät talousarvion 196 000 €
lisämäärärahasta huolimatta. Toteumaprosentti oli 102 % ja kasvua
edellisvuoteen verrattuna oli 8 %. Kustannusten kasvu selittyy koronasta aiheutuneilla kuluilla kuten koronanäytteenotto ja lisähenkilöstön
tarve.
Perusterveydenhuollon toimintakate ilman sisäisiä vuokria oli 101,5 %.
Muutos edellisvuoteen verrattuna 9,8 %.
Perusterveydenhuollon yleishallinto
Perusturvan yleishallinnon toimintamenot alittivat talousarvion
59 000 €, toteumaprosentin ollessa 88 %. Toimintakulut alenivat
13,6 % edellisvuoteen verrattuna.
Toimintatuloja ei talousarvioon arvioitu, mutta saatuja korvauksia ja
perintäpalkkioita kirjattiin tuotoksi 14 000 €. Perusturvan yleishallinnon
toimintakate oli 85,2 %.
Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät talousarvion, vaikka koronan takia arvioitiin kustannusten pysyvän talousarvioraamissa. Erikoissairaanhoidon ylitys oli 344 000 €. Toteumaprosentti oli 101,7 % ja
kasvua edellisvuoteen oli 0,3 %. Kaikkiaan erikoissairaanhoidon toteuma oli 20 194 000 €.
Suurimmat lisälaskutusta aiheuttaneet kulut tulivat ulkopuolelta ostetuista palveluista (130 000 €) sekä ensihoidosta (109 000 €).
Vuonna 2020 Lapualla erikoissairaanhoidon lähetteistä 66 % tehtiin
terveyskeskuksessa. Lähetemäärät vähenivät edellisvuoteen verrattuna 1 %. Ilman lähetettä erikoissairaanhoitoon saapui 35 % lapualaisista potilaista. Ilman lähetettä hoitoon saapuneiden määrä kuitenkin
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§6
§ 10
§3
§9
§4

2/2021

16 (57)

26.01.2021
01.02.2021
23.02.2021
01.03.2021
08.03.2021

laski edellisvuoteen verrattuna 18 %.
Perusturvalautakunta, käyttötalous yhteensä
Perusturvalautakunnan (oma toiminta + erikoissairaanhoito) tuloarvio
ylitti vuoden 2020 talousarvion 185 000 €, toteumaprosentin ollessa
104,2 %. Edellisvuoteen verrattuna tuotot kuitenkin alentuivat 3,3 %.
Perusturvalautakunnan toimintamenot ylittivät kokonaisuutena talousarvion 352 000 €, toteuman ollessa 100,7 %. Kasvua edellisen vuoden
menoihin oli 2,2 %. Talousarvion mukainen toimintakate ylittyi 167 000
€, toteumaprosentin ollessa 100,3 %. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,7 %.
Liite, Talousraportti Perusturvalautakunta, tilinpäätösennuste
1.1. - 31.12.2020
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta
1.

merkitsee tiedoksi vuoden 2020 toteumavertailun

2.

esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
hyväksyy perusturvalautakunnan vuoden 2020 talousarvion ylityksen 344 000 € erikoissairaanhoidon toimintamenojen osalta.

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisätietoja: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§6
§ 10
§3
§9
§4

2/2021

17 (57)

26.01.2021
01.02.2021
23.02.2021
01.03.2021
08.03.2021

Kh 01.03.2021 § 9
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Talousraportti Perusturvalutakunta, tilinpäätösennuste 1.1. 31.12.2020 liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy perusturvalautakunnan vuoden 2020 talousarvion ylityksen 344.000 euroa erikoissairaanhoidon toimintamenojen osalta.
Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000
Kv 08.03.2021 § 4
Talousraportti Perusturvalautakunta, tilinpäätösennuste 1.1. 31.12.2020 liitteenä.
Valtuusto:
Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

Liitteet

2

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Talousraportti / Perusturvalautakunta, tilinpäätösennuste
1.1. - 31.12.2020

Lapuan kaupunki

Sivistyslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

2/2021

Pöytäkirja

§ 12
§ 10
§5

18 (57)

17.02.2021
01.03.2021
08.03.2021

Vuoden 2020 talousarvion ja toiminnan toteutuminen / Sivistyslautakunta
328/02.02.00/2019
Sivla 17.02.2021 § 12
Valmistelija: sivistysjohtaja Mika Kamunen, puh 044 438 4400

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2019 § 4 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020. Sivistyslautakunnan alkuperäiseen talousarvioesitykseen siirrettiin keskushallinnosta Markkinointikuluja 60.000 euroa sekä sisäisiin vuokriin 7.400.000 euroa.
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.12.2020
(tilanne 12.2.2021):

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

TA 2020
2.108.400
-32.741.500
-30.633.100

TOT 2020
1.764.667
-31.188.383
-29.423.716

käyttö-%
83,7
95,3
96,1

Huolimatta siitä, että sivistystoimi ei saanut toimintatuottoja arvioitua
määrää ja jäi tavoitteesta n. 337.000 €, niin sivistyslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2020 toteutui kuitenkin arviota paremmin. Yksiköt pysyivät hyvin annetussa raamissa ja pystyivät omalla toiminnallaan ja/tai
Covid-19 pandemiasta johtuen, säästämään muun muassa seuraavissa menokohdissa:
- henkilöstökulut
- oppilaskuljetukset
- palvelujen ostot (ATK, asiantuntija, hoitokulu,
ateriapalv., matkakorv., muut palvelut ym.)
- tarvikkeet, materiaalit
- avustukset (kotihoidon tuki, kuntalisä, palv.seteli)

n. 260.000€
n. 180.000€
n. 550.000€
n. 140.000€
n. 430.000€

Vuodelle 2020 yksiköt ohjeistettiin tiukkaan menokuriin, jolla varmasti
oli oma vaikutuksensa.
Toteuma tileittäin ajalta 1.1.-31.12.2020 liitteenä.
Yhteenveto sivistyslautakunnan alaisten yksikköjen laatimista toimintakertomuksista vuodelta 2020 liitteenä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Sivistyslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§ 12
§ 10
§5

2/2021

19 (57)

17.02.2021
01.03.2021
08.03.2021

Vastuualueiden esimiehet on kutsuttu sivistyslautakunnan kokoukseen
kertomaan oman yksikkönsä toiminnan ja talouden toteutumisesta
vuonna 2020.
Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta kuulee sivistysjohtajaa
ja vastuualueiden esimiehiä asiassa ja hyväksyy liitteen mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion ja toiminnan toteutumisen vuodelta
2020. Lisäksi lautakunta kiittää lautakunnan alaisia viranhaltijoita ja
työntekijöitä taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvin sujuneesta vuodesta
2020.
Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta kuuli sivistysjohtaja
Mika Kamusta, liikunta- ja nuorisotoimenpäällikkö Niko Savinaista, lukion rehtori Kaisa Piiparista, yläkoulun rehtori Petri Saunamäkeä, opetuspäällikkö Juho Norrenaa, varhaiskasvatuspäällikkö Katja Korkiamäkeä, kirjastotoimenjohtaja Hilkka Koivusaloa, kansalaisopiston rehtori
Mari Takamaata ja kulttuuripäällikkö Susannan Oversteynsiä asiassa
ja hyväksyi sivistysjohtajan ehdotuksen.
Pöytäkirjamerkintä: Sivistyslautakunnan jäsen Marjo Lakso poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ajaksi 16:41-17:00, sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Tuija Vuori poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana kello 17:10.
Lisätietoja:

sivistysjohtaja Mika Kamunen, puh 044 438 4400

Kh 01.03.2021 § 10
Valmistelija: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2020.
Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 12
§ 10
§5

2/2021

20 (57)

17.02.2021
01.03.2021
08.03.2021

Kv 08.03.2021 § 5
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2020
liitteenä.
Valtuusto:
Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

Liitteet

3

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Talousarvion toteutuminen 2020 / Sivistyslautakunta

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

2/2021

Pöytäkirja

§8
§6

21 (57)

01.03.2021
08.03.2021

Metsätalouden määrärahojen siirto tekniseltä lautakunnalta kaupunginhallitukselle
1.1.2021 alkaen
120/02.02.00/2021
Kh 01.03.2021 § 8
Valmistelija: Talouspäällikkö Anne Marjamäki, puh. 044 438 4030

Talousarviossa 2021 metsätaloutta koskevat määrärahat on budjetoitu
teknisen lautakunnan metsätalousosioon seuraavasti:
Metsätalouden toimintatuotot
Metsätalouden toimintakulut
Toimintakate

180.019 euroa
61.740 euroa
118.279 euroa.

Lapuan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 27 §:n kohdan 15 mukaan
kaupunginhallitus päättää talousmetsien puutavaran myynnistä yli
50.000 euron kauppojen osalta pois lukien kunnallistekniikan vaatimien
rakennushankkeiden johdosta tapahtuvat myynnit.
Hallintosäännön perusteella on luontevaa, että edellä mainitut teknisen
lautakunnan alaisuuteen budjetoidut metsätalouden toimintatuotot ja
toimintakulut siiretään kaupunginhallituksen budjettiin.
Em. muutos ei vaikuta kaupungin kokonaistalousarvioon.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että teknisen lautakunnan alaisuuteen budjetoidut metsätalouden määrärahat siirretään kaupunginhallituksen budjettiin 1.1.2021 alkaen.
Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§8
§6

2/2021

22 (57)

01.03.2021
08.03.2021

Kv 08.03.2021 § 6
Valtuusto:
Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunkisuunnittelutoimikunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§8
§4
§7

2/2021

23 (57)

23.02.2021
01.03.2021
08.03.2021

Tonttien hinnat 1.4.2021 alkaen
113/02.05.00/2021
Suunntmk 23.02.2021 § 8
Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja, puh. 044 438 4631

Kaupungin tonttien hinnoitteluperiaatteet
Kaupungin omien tonttien hinnoittelussa on lähdetty siitä, että alueen
hankintahinta sekä kunnallistekniikan kustannukset saadaan takaisin
tontteja myymällä. Alueiden välillä voi olla hieman eroavaisuuksia,
mutta kokonaisuutena em. periaate toteutuu.
Covid -19-pandemia on vaikuttanut yleiseen epävarmuuteen, joskin
Lapualla tilanne on ollut suhteellisen hyvä niin taudin kuin tonttien kysynnänkin osalta. Lainan korot ovat alhaisia, mutta lainan saannissa on
omat haasteensa mm. omarahoitusosuuden kasvun myötä.
Kaupungin syksyllä 2020 toteuttama Black Friday kamppanja oli menestyksekäs ja vuorokauden aikana myyntiinkin 25 omakoti- tonttia.
Kaikkiaan vuonna 2020 myytiin 35 omakotitonttia.
Uudessa hinnoittelussa on lähdetty siitä, että otetaan yhä enemmän
huomioon tonttikohtainen hinnoittelu. Uudet alueet, ottaen huomioon
raakamaan hankintahinta, tulisi pääsääntöisesti hinnoitella siten,
että kunnallistekniikan kustannukset saataisiin tonttien hinnoissa takaisin. Samalla tontteja muodostettaessa otetaan huomioon kaupungin
tonttikyselyn myötä saama laaja palaute mm. halutusta tontin koosta
sekä hinnan vaikutuksesta ostopäätöksen tekemiseen. Tonttien kysyntään vaikuttaa mm. lasten koulumatkan turvallisuus (pyörätiet yms.),
koulun etäisyys, alueen viihtyisyys sekä muiden palvelujen läheisyys.
Tonttien myyntiin ei pitäisi ottaa mukaan elinkustannus- tai rakennuskustannusindeksien vaikutusta, koska ne eivät kuvaa suoraan rakentamisvolyymia tai tonttikysyntää, vaan hinnoittelu tulisi tehdä muita periaatteita noudattaen.
Liike-, rivi- ja kerrostalotontit myydään kerrosneliömetrihinnalla.
Hintaa määriteltäessä otetaan huomioon kaavoituksen tuoma rakennusoikeus sekä se onko ko. tehokkuus mahdollista toteuttaa.
Hinta lasketaan toteutettavissa olevan kerrosneliömetrimäärän
perusteella.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunkisuunnittelutoimikunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

2/2021

Pöytäkirja

§8
§4
§7
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23.02.2021
01.03.2021
08.03.2021

Kaksikerroksiset kohteet hinnoitellaan edullisemmin kuin muut alueen
yksikerroksiset rivitalotontit, jolla kannustettaisiin toteuttamaan keskustan läheisyyteen enenevässä määrin kaksikerrosratkaisuja.
Teollisuustonttien hinnoittelussa tulisi lähteä raakamaanhinnasta,
johon voidaan lisätä jonkin verran kunnallistekniikan kustannuksia.
Kyläkeskusten rakennuspaikkojen hinnat määrätään pääosin rakennuspaikkakohtaisina kokonaishintoina. Hinnat pyöristetään tasaeuroiksi. Alueita hinnoitellaan myös erikseen.
Simpsiön sienimetsän tontit on hinnoiteltu kokonaishinnoin.
Kaupungin myymiä tontteja kaupungille takaisin luovutettaessa maapohjan osalta kauppahinta on 90 % hinnasta, jolla myyjä on aiemmin
ostanut tontin kaupungilta.
Kaupungilla oli vapaita omakotitontteja 31.01.2021 seuraavasti:
-

Ritamäki (Ritavuori IV)
Ritamäki /Ritavuori V)
Ritavuori koulun alue
Ilkka
Siirilä (rakuunakatu)
Alapää (poutunlehto)
Alanurmo (koulun alue)
Ruha
Kaaranmännikkö

-

Rivitalo/paritalotontteja
Alanurmo (koulun alue)
Alanurmo (niemipelto)
Ilkka
Koskikylä; II ker
Ritavuori koulun alue

2
2
3
4
4

Teollisuus/varastotontteja
- Honkimetsä vanha-alue
- Sepelikuja
- Alangon alue

6
1
6

KTY-tontit
- Honkimetsä vanhaalue
- Sepelikuja

8
1

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

1
5
10
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2
5
11
11
5
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- Alangon alue

5

KM-tontit
- Honkimetsä vanha-alue
- Sepelikuja
- Alangon alue

2
1
1

KM-PU-tontit
- Alangon alue

4

KL-tontit
- Alangon alue

1

Omakotitiontteja varauksessa
31.01. 2020

2

Vuonna 2020 toteutuneet tonttien luovutukset:
-

Omakotitontit
Rivitalotontit
AK-tontit
T-tontit
KL-tontit

-

35
1
2
1
1

Maankäyttöinsinöörin ehdotus:
Kaupunkisuunnittelutoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää kaupungin
luovuttamien tonttien ja rakennuspaikkojen hinnoista,
hintaperusteista, takaisinostoehdoista, edelleenluovutuksesta,
tonttien ja rakennuspaikkojen luovuttamiseen liittyvistä muista
ehdoista sekä tonttien ja rakennuspaikkojen varaamisesta ja
vuokranmääräytymisperusteista seuraavasti:
1.

Omakoti-, pari- ja rivitalotontit
Kaupungin omakoti-, pari- ja rivitalotalotonttien hinnat asemakaava-alueilla alkaen 1.4.2021 liitteenä.
Mikäli omakotitontille ei ole määritelty myyntihintaa, hinnan päättää kaupunginhallitus.
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Kyläkeskukset:
- 1700 € alle 2500 m² ja 2500 € alle 5000 m²
- mikäli aluetta ei ole hinnoiteltu erikseen.
Rivitalotonttien hintaa määritettäessä hinta lasketaan siitä kerrosneliömetrimäärästä, joka on mahdollista toteuttaa. Mikäli hinnoittelun perusteena käytetään muuta kuin kaavan tuomaa rakennusoikeutta, kauppahinnan vahvistaa kaupunginhallitus.
Jos AP-tontti myydään yhden perheen omakotitalon rakennuspaikaksi, lasketaan hinta omakotitontille vahvistetun hinnan mukaisesti, muuten laskentaperusteet ovat samat kuin rivitalotonteille. Jos hinta määritellään jonkin muun perusteen mukaisesti,
kauppahinnan vahvistaa kaupunginhallitus.
2.

Kerrostalo- ja muut erityistontit ja rakennuspaikat
Hinnoittelussa käytetään perusteena kerrosneliömetrille hyväksyttävää hintaa. Hinnoittelussa on huomioitava alueen hankintahinta. Hinnoittelu tehdään jokaisessa kohteessa erikseen, jonka
hinnan kaupunginhallitus vahvistaa.

3.

Teollisuus/varastotontit
Lähtökohtana hinnoittelussa on raakamaan hinta.
Sisääntuloteiden varressa on tonttien edullinen asema, verrattuna taaempana oleviin, otettava hinnoittelussa huomioon.
Liiketoiminta korottaa hintaa verrattuna teollisuus- ja varastoalueisiin.
Mikäli tontille ei ole vahvistettua hintaa niin kauppahinnan vahvistaa kaupunginhallitus.

4.

Simpsiön mökkitontit
Hinnat ovat tonttikohtaisia kokonaishintoja.

5.

Rakennusvelvoitteet
Kaupungin tontin tai rakennuspaikan ostaja sitoutuu aloittamaan
asemakaavan ja ympäristölautakunnan hyväksymien piirustusten
mukaisen rakennuksen rakentamisen vuoden (1) kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta ja saattamaan sen loppuun kahden
(2) vuoden kuluttua siitä, kun rakentamistyö oli aloitettava.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kaupunki voi hakemuksesta pidentää mainittua määräaikaa.
Kaupunki voi jättää rakentamisvelvoitteen määräämättä, jos siihen on perusteltu syy (esim. lisäalue tonttiin tai rakennuspaikkaan).
6.

Tonttien takaisinosto
Kaupungilta ostettuja tontteja kaupungille takaisin luovutettaessa
kauppahinta on 90 % siitä hinnasta, jolla myyjä on ostanut tontin
kaupungilta, jollei kaupunki erityisestä syystä hyväksy muuta
kauppahintaa. Kaupunki suorittaa lisäksi myyjälle hänen maksamansa liittymis- ja erottamiskustannukset ilman korkoa.

7.

Kaupungilta ostettujen tonttien ja rakennuspaikkojen edelleen luovutus
Kaupungilta ostettuja rakentamattomia tontteja ja rakennuspaikkoja muulle kuin kaupungille edelleen luovutettaessa, on luovutukseen saatava kaupungin hyväksyminen. Tontin tai rakennuspaikan hinta saa olla korkeintaan valtuuston hyväksymän voimassa olevan hintatason mukainen, jollei kaupunki erityisestä
syystä hyväksy muuta luovutushintaa. Myyjän saama osa kauppahinnasta voi olla korkeintaan hänen tontista tai rakennuspaikasta maksamansa kauppahinta ilman korkoa. Muu osa kauppahintaa suoritetaan kaupungille.
Mikäli kaupunginvaltuusto on alentanut tontin tai rakennuspaikan
hintaa kaupanteon jälkeen, voi ostaja kuitenkin myydä tontin siitä
maksamallaan hinnalla.

8.

Sopimussakot
Kauppakirjoihin otetaan ehto, jonka mukaan rakentamattoman
omakoti-, rivitalo-, kerrostalo-, liike- ja teollisuustontin tai -rakennuspaikan luovuttamisesta kolmannelle ilman kaupungin hyväksymistä samoin kuin rakentamisajan laiminlyönnistä sakko on
sama kuin tontin tai rakennuspaikan luovutushinta, jollei kaupunki sakkojen suuruuksista muuta päätä. Päätöksen tontin ostohinnasta poikkeavasta sakosta tekee kaupunginhallitus.

9.

Muut ehdot
Kaupan muista ehdoista päättää se kaupungin toimielin tai viranhaltija, joka päättää myynnistä.
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10. Tonttien ja rakennuspaikkojen varaaminen
Asunto- ja vapaa-ajanrakennusten sekä yksikerroksisten rivitalojen tontit ja rakennuspaikat voidaan varata enintään kuudeksi (6)
kuukaudeksi kerrallaan.
Varausmaksu on vuonna 2015
- 150 €/kk/yksikerroksiset rivitalotontit
- 150 €/kk/liiketontit
- 50 €/kk/omakoti/paritalotontit
- 50 €/kk/teollisuus
Varausmaksu hyvitetään kaupanteon yhteydessä.
Kaupunki voi erityisestä syystä jatkaa varausaikaa enintään puoleksi vuodeksi kerrallaan.
Mikäli varaus ei johda kauppaan, jää varausmaksu kaupungille
korvauksena varauskuluista ja tontin pidättämisestä markkinoilta.
Tontin myyntihinta on varausajasta riippumatta kaupantekohetkellä kulloinkin voimassa olevan hintapäätöksen mukainen hinta.
11. Vuokraus
Vuokrattaessa tontteja ja rakennuspaikkoja, vuosimaksu on 5 %
myyntihinnasta. Lisäksi vuokraa korotetaan vuosittain elinkustannusindeksillä.
Vuokrattaessa rakennuspaikkojen käyttöön maanvuokralain
5 luvun mukaisilla vuokrasopimuksilla erillisiä pieniä kohteita, on
vuosivuokra 20 € / kohde. Jos kuitenkin vuokraajan saama hyöty
vuokrauksesta on merkittävä, on vuokramaksu sovitettava sen
mukana.
Muista vuokrauksen ehdoista päättää se kaupungin toimielin tai
viranhaltija, joka päättää vuokraamisesta.
Lapuan kaupungin tonttien hinnat 1.4.2021 alkaen liitteenä.
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Määnkäyttöinsinööri Markku Turja esitteli asiaa.

Keskustelun jälkeen kaupunkisuunnittelutoimikunta hyväksyi ehdotuksen.
Lisätietoja: Maankäyttöinsinööri Markku Turja, puh. 044 438 4631

Kh 01.03.2021 § 4
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Lapuan kaupungin tonttien hinnat 1.4.2021 liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
päättää kaupungin luovuttamien tonttien ja rakennuspaikkojen hinnoista, hintaperusteista, takaisinostoehdoista, edelleenluovutuksesta, tonttien ja rakennuspaikkojen luovuttamiseen liittyvistä muista ehdoista sekä tonttien ja rakennuspaikkojen varaamisesta ja vuokranmääräytymisperusteista kaupunkisuunnittelutoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
edellä esitetyllä tavalla.
Päätös: Maankäyttöinsinööri Markku Turja oli kokouksessa paikalla
kutsuttuna ja alusti asiaa.
Kaupunginhallitus muutti kohdan 10 vuosiluvun 2015 vuodeksi 2021.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kv 08.03.2021 § 7

Lapuan kaupungin tonttien hinnat 1.4.2021 alkaen liitteenä.
Valtuusto:
Valtuusto muutti kohdassa 5 sanan "ympäristölautakunnan" muotoon
"rakennustarkastajan".
Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen
ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Liitteet

4
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Kaupungin hallintosäännön muuttaminen
325/00.01.01/2016
Ympla 27.01.2021 § 5
Valmistelija: Tekninen johtaja Anu Muurimäki

Ympäristölautakunnan alaisina viranhaltijoina, joilla on hallintosäännön
mukaista ratkaisuvaltaa, toimivat johtava rakennustarkastaja ja rakennustarkastaja. Johtava rakennustarkastaja on irtisanoutunut 13.2.2021
alkaen. Tekninen johtaja on 25.1.2021 muuttanut johtavan rakennustarkastajan virkanimikkeen rakennustarkastajan viraksi. Hallintosäännön 46 §:n mukaan palvelukeskusten päälliköt päättävät kustannusneutraaleista nimikemuutoksista päättäminen. Virka muutetaan rakennustarkastajan viraksi 1.4.2021 alkaen.
Tekninen johtaja: Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle /
-valtuustolle, että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset:
1. hallintosäännön liitteen 5 ympäristöosaston viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa muutetaan siten, että kohdan a) osalta ratkaisuvaltaa muutetaan rakennustarkastajan ratkaisuvallaksi ja kohta b) poistetaan tarpeettomana.
2. hallintosäännön liitteeseen 4 muutetaan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueen esimieheksi ympäristöinsinööri.
3. hallintosäännön kohtaan 39 §/ teknisen keskuksen henkilöstön valinnat kohtaa muutetaan siten, että ympäristölautakunta valitsee ympäristöinsinöörin.
Lautakunta: Hyväksyi esityksen.
Ympäristöinsinööri Mirva Korpi poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Lisätietoja: tekninen johtaja Anu Muurimäki puh. 044 438 4600

Kh 01.02.2021 § 21
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö,
jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka
kuntalain 90 §:ssä luetellaan.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:
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Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan
hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.
Tällä hallintosäännön päivityskierroksella päivitetään ympäristöosaston
viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa sekä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueen esimiestä koskeva osio. Lisäksi hallintosääntöön on päivitetty Vanhan Paukun liiketilojen vuokrauksesta johtuva tilintarkastajan edellyttämä muutos kulttuuripäällikön toimivaltaan liittyen.
Kulttuuripäällikön lausunto on kaupunginhallituksen kokouksen
1.2.2021 §:n 20 liitteenä.
Luonnos Lapuan kaupungin hallintosäännöksi on oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutokset Lapuan kaupungin hallintosääntöön.
Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003
Kv 08.03.2021 § 8
Kulttuuripäällikön lausunto liitteenä.
Lapuan kaupungin hallintosääntö liitteenä.
Luonnos / Lapuan kaupungin hallintosääntö / päivitykset, sisältää kommentit oheismateriaalina.
Valtuusto:
Valtuusto päätti palauttaa asian valmisteluun liitteen 3 I-kohdan
(kulttuuripäällikön toimivalta) osalta. Muilta osin valtuusto hyväksyi
kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
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Valtuusto:
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Kulttuuripäällikön lausunto 27.1.2021 / Vanhan Paukun liiketilojen vuokraaminen Lapua Kehitys Oy:lle sekä hallintosäännön
muuttaminen tältä osin
Lapuan kaupungin hallintosääntö, nro 361, voimaantulo
23.4.2021 (Kv 8.3.2021 § 8)
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Lapuan kaupungin takaus Lapuan Jäähalli Oy:lle / lainan ehtojen muuttaminen /
takauksen jatkaminen
517/02.05.06/2017
Kh 15.02.2021 § 7
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Lapuan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.3.2002 päättänyt,
että Lapuan kaupunki takaa Lapuan Jäähalli Oy:n Kevalta ottaman lainan. Laina-aika oli alun perin 10 vuotta, mutta sitä on pidennetty valtuuston päätöksellä 13.11.2017 § 7 kolmella vuodella vuoteen 2025
asti. Lainaa oli 31.12.2020 jäljellä 240.000,00 euroa.
Lapuan Jäähalli Oy on neuvotellut Kevan kanssa lainan ehtojen muuttamisesta siten, että viimeinen maksuerä siirtyisi vuoteen 2027, jolloin
lainan maksamatta oleva osa tulisi kokonaisuudessaan maksettavaksi.
Laina-ajan pidentämisellä yhtiön taloutta saataisiin tasapainotettua sekä pienkorjaukset saataisiin suoritettua heti tarpeen ilmestyttyä. Kevan
puolesta laina-aikaa voidaan pidentää, jos Lapuan kaupunki lainan takaajana siihen suostuu. Lainaehdot pysyvät maksuaikataulua lukuun
ottamatta ennallaan.
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Lapuan kaupunki
hyväksyy Lapuan Jäähalli Oy:n ja Kevan välisen lainasopimuksen
muutokset ja jatkaa Lapuan Jäähalli Oy:n Kevalta saaman lainan takausta vuoteen 2027 asti.
Päätös:
Panu Lahdensuo ja Hanna-Maria Kortesoja poistuivat kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi (intressijäävi). Pekka Kivisaari toimi asian käsittelyn ajan puheenjohtajana.
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003
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Kv 08.03.2021 § 9
Valtuusto:
Juha Porre ilmoitti olevansa asiassa jäävi.
Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003
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Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen vammaispalveluihin ja täyttölupa
1.4.2021 alkaen
28/01.01.00/2021
Perla 26.01.2021 § 11
Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen puh. 044 438 410

Kuntamaisemat ja NHG toteuttivat Lapuan sosiaalipalveluiden
toimintaympäristön ja talouden analyysin vuosilta 2017 - 2019
alkuvuodesta 2020. Kuntamaisemat ja NHG raportissa tuotiin esille,
että Lapuan sosiaalipalveluiden kokonaisuudessa on johtamisen ja
tiimirakenteiden näkökulmasta tarve selkeyttämiselle ja rakenteellisille
muutoksille. Sosiaalipalveluissa on tarve uudistaa organisaatio- rakennetta, mikä on talousarviovuoden 2021 tärkein ja merkittävin tavoite.
Vammaispalveluihin esitetään perustettavaksi johtavan sosiaali- työntekijän virka organisaationrakenteen selkeyttämiseksi.
Rakenneuudistuksen toisessa vaiheessa on tavoitteena perustaa
aikuissosiaalityölle (työikäisten palvelut) oma johtava sosiaalityön- tekijä.
Vammaispalveluiden kehittäminen, arviointi ja seuranta edellyttävät
lähiesimiehen vahvaa ohjausta ja tukea. Esimiehen on perehdyttävä
haasteellisimpiin asiakasprosesseihin ja oltava niissä mukana. Tällä
hetkellä esimiestyön resurssi on riittämätön suhteessa henkilöstön
määrään. Pelkästään vammaispalveluiden asiakasmäärä on n. 400.
Johtavan sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluvat mm.:
vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan, vastaavan
palveluohjaajan, kuntoutusohjaajan, Jukantuvan ja Niittypuiston
työntekijöiden lähiesimiehenä toimiminen, toimintatapojen- ja
prosessien linjaaminen ja kehittämishankkeiden läpivienti sekä
tiimien johtaminen.
Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen vammaispalveluihin
on välttämätöntä sosiaalipalveluiden rakenneuudistuksen toteut- tamiseksi. Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen on
hyväksytty osaksi sosiaalipalveluiden talousarviota 2021, kaupungin
talousarvion hyväksymisen yhteydessä joulukuussa 2020.
Liitteenä on johtavan sosiaalityöntekijän viran perustamislomake.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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01.02.2021
08.03.2021

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää
1.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se perustaa
johtavan sosiaalityöntekijän viran 1.4.2021 alkaen (alkusijoituspaikka vammaispalvelut)

2.

Kaupunginhallitukselle, että se myöntää johtavan sosiaalityöntekijän viralle täyttöluvan 1.4.2021 alkaen.

Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisätietoja: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 044 438 4101

Kh 01.02.2021 § 5
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
1.

esittää valtuustolle, että se perustaaa johtavan sosiaalityöntekijän
viran 1.4.2021 alkaen (alkusijoituspaikka vammaispalvelut).

2.

päättää myöntää johtavan sosiaalityöntekijän viralle täyttöluvan
1.4.2021 alkaen.

Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 11
§5
§ 10

2/2021

37 (57)

26.01.2021
01.02.2021
08.03.2021

Kv 08.03.2021 § 10
Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustamislomake 1.4.2021 alkaen,
alkusijoituspaikka vammaispalvelut, liitteenä.
Valtuusto:
Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Liitteet
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustamislomake
1.4.2021 alkaen, alkusijoituspaikka vammaispalvelut

Lapuan kaupunki

Sivistyslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§ 23
§ 29
§ 11

2/2021

38 (57)

26.01.2021
01.02.2021
08.03.2021

Valtuustoaloite Lapuan kaupungin koulukuljetusten tasapuolistamiseksi
432/00.05.00/2019
Sivla 26.01.2021 § 23
Valmistelija: sivistysjohtaja Mika Kamunen, puh 044 438 4400

Kaupunginvaltuusto on 30.9.2019 § 8 lähettänyt otsikossa mainitun
valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus on 7.10.2019 § 13 lähettänyt valtuustoaloitteen sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi.
"Keskustelu koulukuljetusten tasapuolistamiseksi nousi esiin mm. nuorten kuulemistilaisuudessa Nuorisotalolla 17.9.2019. Nuorten esille tuomiin epäkohtiin on meidän reagoitava, muutoin nämä tilaisuudet eivät
johda mihinkään ja ovat merkityksettömiä.
Epäkohtina on koettu, ettei tehdä vuorottelua vaan vuodesta toiseen
pitkät odotusajat ja kyydissä istumiset koskevat samoja oppilaita.
Kaikki tekeminen ei ole rahasta kiinni, voidaan myös rikkoa koulupiirien
rajoja ja hyödyntää jo olemassa olevia reittejä ja mahdollistaa lasten
osallistuminen mm. ip-toimintaan vaikkapa sitten jollain toisella koululla.
Kaupungin on tarjottava myös taksikuljetuksia vanhempien kustannuksella kaupungin jo kilpailuttamaan ns. omakustannushintaan. Esim.
ip-toiminnasta kotiin. Esille on tullut oppilaita, jotka pääsevät koulun jälkeen ip-toimintaan mutta eivät pääse vanhempien työaikojen takia kotiin. Tällainen järjestely, jossa lapset pääsisivät ip-toiminnasta kotiin,
vähentäisi huomattavasti lasten yksinolotunteja koulun jälkeen.
Mielekkääksi ei koeta ylimääräisiä lenkkejä kyydissä istuen, vaan odotusajoiksi on järjestettävä muuta ohjattua toimintaa. Odotusajat auton
kyydissä istuen venyvät usein turhan pitkiksi. Tässäkin voisi hyödyntää
ip-toimintaa, jossa jo valmiina ohjattuna toimintaa ja valvontaa.
Toiminnan parantamiseen on reagoitava kaikilla tasoilla, myös koulun
rehtoreilla on paikallista tietämystä, jota pitää hyödyntää, kuitenkin heitäkin pitää ohjata paremmin tasapuoliseen toimintaan.
Tarvitaan myös keskustelua ja virkamiesten osallistumista ja puuttumista vanhempien esille tuomiin ongelmiin reippain ottein.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Sivistyslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

2/2021

Pöytäkirja

§ 23
§ 29
§ 11

39 (57)

26.01.2021
01.02.2021
08.03.2021

Tiedämme, ettei ihmeisiin pystytä ilman lisärahaa, siitäkin pitää käydä
keskustelua ja jos on tarvetta myös tuoda ilmi mitä kustannusvaikutuksia on, eikä vedota heti määrärahojen puutteeseen.
Tämäkin on osa varhaista puuttumista ja ennalta ehkäisyä. Lapsivaikutuksia pitää myös tässäkin arvioida.
Tämä aloite on syytä ottaa välittömästi käsittelyyn, koska vuoden 2020
budjetti on laadinnan alla eikä tätä asiaa mielestämme voi enää venyttää lukukauden yli vaan se pitäisi käsitellä tämän syyslukukauden aikana.
Liitteenä kuntalaisten esille tuomia epäkohtia.
TERO JUUPAJÅRVI
Tero Juupajärvi

HANNU SAARELA
Hannu Saarela "

---------1) Epäkohtina on koettu, ettei tehdä vuorottelua vaan vuodesta toiseen
pitkät odotusajat ja kyydissä istumiset koskevat samoja oppilaita.
Tämän kohdalla on jo ohjeistettu ja ohjeistetaan lisää rehtoreita ja kuljetusyrittäjiä tekemään muutoksia ja vuorottelua, jos se on mahdollista.
Joissakin tapauksissa se saattaa olla hankalaa esim. kuljetusten liittyvän toisten koulujen kuljetuksiin ym.
2) Kaikki tekeminen ei ole rahasta kiinni, voidaan myös rikkoa koulupiirien rajoja ja hyödyntää jo olemassa olevia reittejä ja mahdollistaa lasten osallistuminen mm. ip-toimintaan vaikkapa sitten jollain toisella
koululla.
Tilanteen mukaan asia selvitetään joka kerta. Haastetta tuo aikataulutus ja autojen kapasiteetti.
3) Kaupungin on tarjottava myös taksikuljetuksia vanhempien kustannuksella kaupungin jo kilpailuttamaan ns. omakustannushintaan. Esim.
ip-toiminnasta kotiin. Esille on tullut oppilaita, jotka pääsevät koulun jälkeen ip-toimintaan mutta eivät pääse vanhempien työaikojen takia kotiin. Tällainen järjestely, jossa lapset pääsisivät ip-toiminnasta kotiin,
vähentäisi huomattavasti lasten yksinolotunteja koulun jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Sivistyslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§ 23
§ 29
§ 11

2/2021

40 (57)

26.01.2021
01.02.2021
08.03.2021

Tämä käytäntö, että vanhemmat kustantavat lapsen kyydityksen ns.
omakustannushintaan, on ollut pitkään voimassa. Tämän asian sopivat
vanhemmat, rehtori ja kuljetusyrittäjät keskenään. Mahdollisena haasteena on ollut autojen kapasiteetti.
4) Mielekkääksi ei koeta ylimääräisiä lenkkejä kyydissä istuen, vaan
odotusajoiksi on järjestettävä muuta ohjattua toimintaa. Odotusajat
auton kyydissä istuen venyvät usein turhan pitkiksi. Tässäkin voisi hyödyntää ip-toimintaa, jossa jo valmiina ohjattuna toimintaa ja valvontaa.
Tämän kohdalla on jo ohjeistettu ja ohjeistetaan lisää rehtoreita ja kuljetusyrittäjiä tekemään muutoksia, jos se on mahdollista. Joissakin tapauksissa se saattaa olla hankalaa esim. kuljetusten liittyvän toisten
koulujen kuljetuksiin ym.
Ip-toiminnan hyödyntäminen koulukohtaisesti on suositeltavaa.
5) Toiminnan parantamiseen on reagoitava kaikilla tasoilla, myös koulun rehtoreilla on paikallista tietämystä, jota pitää hyödyntää, kuitenkin
heitäkin pitää ohjata paremmin tasapuoliseen toimintaan.
Tarvitaan myös keskustelua ja virkamiesten osallistumista ja puuttumista vanhempien esille tuomiin ongelmiin reippain ottein.
Asiaan on reagoitu ja viety valtuustoaloitteessa olevia/lueteltuja kehittämiskohtia koulun tasolle.
Kevään 2021 aikana järjestetään koulukuljetusten kilpailuttaminen
1.8.2021 alkaen, mikä osittain mahdollistaa, että valtuustoaloitteessa
esiin tulleita asioita voidaan huomioida mahdollisuuksien mukaan.
Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy edellä mainitun selvityksen valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle/-valtuustolle.
Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta kuuli sivistysjohtaja
Mika Kamusta asiassa ja hyväksyi sivistysjohtajan ehdotuksen.
Lisätietoja:

sivistysjohtaja Mika Kamunen, puh 044 438 4400

Kh 01.02.2021 § 29
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Liitteet koulukuljetusten tasapuolistamista koskevaan valtuustoaloitteeseen liitteenä.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 23
§ 29
§ 11

2/2021

41 (57)

26.01.2021
01.02.2021
08.03.2021

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
1.

merkitsee selvityksen tiedokseen ja esittää selvityksen kaupunginvaltuustolle vastauksena valtuustoaloitteeseen.

2.

esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite katsotaan
loppuun käsitellyksi.

Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan
ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kv 08.03.2021 § 11
Liitteet koulukuljetusten tasapuolistamista koskevaan valtuustoaloitteeseen liitteenä.
Valtuusto:
Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Liitteet
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Liitteet koulukuljetusten tasapuolistamista koskevaan valtuustoaloitteeseen

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§ 11
§ 12

2/2021

42 (57)

15.02.2021
08.03.2021

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2020 ja sitä ennen vuonna 2019
183/00.05.00/2013
Kh 15.02.2021 § 11
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Lapuan kaupungin hallintosäännön IV osa Päätöksenteko- ja hallintomenettely, 17 luku Muut määräykset 143 § Aloitteen käsittely
"Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta
tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.
Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on
annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi
samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi (2) prosenttia kaupungin
asukkaista, aloite on yhden (1) kuukauden kuluessa (pl. heinäkuu)
vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi."
Aloitteiden käsittelyvaiheita tarkastellaan tässä yhteenvedossa
diaariraportoinnin ja pöytäkirjamerkintöjen pohjalta.
Vuonna 2019 on jätetty seitsemän valtuustoaloitetta, joista kolme on
käsitelty loppuun vuoden 2019 aikana ja kolme vuoden 2020 aikana.
Valtuuston käsittelyyn tulee yksi keskeneräiseksi jäänyt valtuustoaloite.
Vuonna 2020 on jätetty kaksi valtuustoaloitetta, joista yksi on käsitelty
loppuun vuoden 2020 aikana. Valtuuston käsittelyyn tulee yksi keskeneräiseksi jäänyt valtuustoaloite.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§ 11
§ 12

2/2021

43 (57)

15.02.2021
08.03.2021

Vuonna 2020 ja sitä aikaisemmin jätetyt, vielä vireillä olevat
valtuustoaloitteet ovat seuraavat:
Valtuustoaloit- Asiasisältö
teen tekijä,
ensimmäinen
allekirjoittaja
tai valtuustoryhmä

1.

Valtuutettu Tero
Juupajärvi ja
varavaltuutettu
Hannu Saarela
sekä 10 muuta
valtuutettua
Dnro 432/2019

Kaupunginhallituksen ilmoitus
valtuustoaloitteen toimenpiteistä

Valtuustoaloite / Lapuan kaupungin Kaupunginvaltuusto lähetti
koulukuljetusten tasapuolistaminen 30.9.2019 § 8 valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että
epäkohtina on koettu, ettei tehdä
Kaupunginhallitus lähetti 7.10.2019
vuorottelua, vaan vuodesta toiseen § 13 valtuustoaloitteen sivistyslautapitkät odotusajat ja kyydissä istukunnalle valmisteltavaksi.
miset koskevat samoja oppilaita.
Kaupungin on tarjottava myös tak- Siviistyslautakunta käsittelee valsikuljetuksia vanhempien kustan- tuustoaloitetta kokouksessaan
nuksella kaupungin jo kilpailutta26.1.2021 § 23.
maan ns. omakustannushintaan.
Esim. ip-toiminnasta kotiin. Mielek- Kaupunginhalitus on 1.2.2021 § 29
kääksi ei koeta ylimääräisiä lenkmerkinnyt sivistyslautakunnan selvikejä kyydissä istuen, vaan odotus- tyksen tiedokseen ja esittänyt selviajoiksi on järjestettävä muuta ohtyksen kaupunginvaltuustolle vasjattua toimintaa. Toiminnan paran- tauksena valtuustoaloitteeseen.
tamiseen on reagoitava kaikilla tasoilla, myös koulujen rehtoreilla on Kaupunginhallitus esittää kaupunginpaikallista tietämystä, jota pitää
valtuustolle, että valtuustoaloite kathyödyntää, kuitenkin heitäkin pitää sotaan loppuun käsitellyksi.
ohjata paremmin tasapuoliseen toimintaan.
Tarvitaan myös keskutelua ja virkamiesten osallistumista ja puuttumista vanhempien esille tuomiin
ongelmiin reippain ottein. Tämäkin
on osa varhaista puuttumista ja ennalta ehkäisyä. Lapsivaikutuksia pitää myös tässäkin arvioida. Tämä
aloite on syytä ottaa välittömästi
käsittelyyn, koska vuoden 2020
budjetti on laadinnan alla eikä tätä
asiaa mielestämme voi enää venyttää lukukauden yli, vaan se pitäisi
käsitellä tämän syyslukukauden
aikana.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

2.

§ 11
§ 12

Lapuan Kokoomuksen valtuustoryhmä/Helena
Lahtinen ja 11
muuta valtuutettua
Dnro 538/2020

2/2021

44 (57)

15.02.2021
08.03.2021

Valtuustoaloite / hyvinvointilautaKaupunginvaltuusto lähetti
kunnan perustaminen Lapuan kau- 14.12.2020 § 14 valtuustoaloitteen
pungin toimintaorganisaatioon ensi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi:
valtuustokauden aikana
Kaupunginhallitus lähetti 21.12.2020
Lapuan Kokoomuksen valtuusto§ 14 valtuustoaloitteen hallintokesryhmä esittää, että kaupungin toi- kuksen valmisteltavaksi.
mintaorganisaatioon perustetaan
hyvinvointilautakunta ensi valtuus- Valtuustoaloite on kesken.
tokauden aikana.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen palvelut siirtyvät
vuonna 2023 maakunnalle. Tämän
valtakunnallisen sote- ja pelauudistuksen toteutumisen myötä kunnan
toiminta ja rahoitus muuttuvat merkittävästi. Lapuan uuteen toimintaorganisaatioon tarvitaan hyvinvointilautakunta, jonka tehtäväalueeseen kuuluvat laajasti kulttuurin ja
vapaa-ajan hyvinvoinnin edistämisen palvelut kaupungissa toimivien
yhdistysten ja järjestöjen kesken
sekä rajapintayhteistyö maakunnan kanssa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteet ja niistä tehdyt toimenpiteet.
Päätös:

Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.

Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003
Kv 08.03.2021 § 12
Valtuusto:
Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§ 12
§ 13

2/2021

45 (57)

15.02.2021
08.03.2021

Kuntalaisaloitteet vuonna 2020 ja sitä ennen vuonna 2019
61/00.05.01/2019
Kh 15.02.2021 § 12
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kuntalain 28 §:
"Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa
koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään
kerran vuodessa sen toimialaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja
niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan
kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia
äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi vähintään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta."
Lapuan kaupungin hallintosäännön IV osa Päätöksenteko- ja hallintomenettely, 17 luku Muut määräykset 143 § Aloitteen käsittely
"Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta
tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.
Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on
annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi
samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kaupungin asukkaista, aloite on yhden kuukauden kuluessa (pl. heinäkuu)
vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi."

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§ 12
§ 13

2/2021

46 (57)

15.02.2021
08.03.2021

Kuntalaisaloitteen tekijä, Asiasisältö
ensimmäinen allekirjoittaja
tai valtuustoryhmä

Kaupunginhallituksen ilmoitus
kuntalaisloitteen
toimenpiteistä

* * * * * * * * * * ja 6 muuta
henkilöä / Maksuttoman
koulukyydin järjestäminen
niille Lapuan kaupungin alueella asuville, yläkoulun
päättäneille alle 18-vuotiaille,
toisen asteen oppilaitoksissa
opiskeleville lapsille, joilla ei
ole mahdollisuutta julkisten
kulkuvälineiden käyttöön
koulumatkallaan.
Dnro 84/2019

Kuntalaisaloite on
sivistyskeskuksen
käsittelyssä.

Kuntalaisaloitteessa anotaan, että
Lapuan kaupunki kustantaisi koulukyydin tarpeen mukaan myös niille
lapualaisille koululaisille, jotka ovat
yläkoulun päättäneet ja siirtyneet
opiskelemaan toisen asteen oppilaitoksissa siihen saakka, kunnes
lapsi saavuttaa 18 vuoden iän ja
saa ajokortin, ellei lapsella ole
mahdollisuutta käyttää julkista kulkuneuvoa koulumatkansa tekemiseen.

Kuntalaisaloite on
kesken.

Aloitteessa pyydetään, että kaupunki ottaisi huomiooon myös ne
alueellaan asuvat lapset, jotka haluavat jatkaa opintojaan toisen asteen oppilaitoksissa, mutta joilla ei
ole mahdollisuutta julkisten kulkuvälineiden käyttöön koulumatkallaan.
Jukka Tauriainen ja 6 muuta
allekirjoittajaa/ Liputtaminen
kaupungin kiinteistöissä
Dnro 521/2020

Kuntalaisaloitteessa ehdotetaan,
että Lapuan kaupunki laatii toimintaansa koskevan liputusohjeen ja
liputtaa kiinteistöissään kaikkina
virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä.

Tekninen lautakunta on
26.1.2021
§ 15 päättänyt, että palataan takaisin entiseen liputuskäytäntöön.
Kuntalaisaloite on
loppuunkäsitelty.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kuntalaisaloitteiden tilanteen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§ 12
§ 13

2/2021

47 (57)

15.02.2021
08.03.2021

Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003
Kv 08.03.2021 § 13
Valtuusto:
Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§ 21
§ 28
§ 14

2/2021

48 (57)

26.01.2021
01.02.2021
08.03.2021

Liikenneturvallisuustyö Lapualla 2021-2022
31/08.00.01/2021
Tekla 26.01.2021 § 21
Valmistelija: Kunnallistekniikan suunnittelija Ulpu Viimaluoto,
puh. 044 438 4658

Liikenneturvallisuussuunnitelma (Liikenneturvallisuustyö Lapualla) vuosiksi 2021-2022 on valmistunut.
Suunnitelma oheismateriaalina (ei liitetä pöytäkirjaan)
Suunnitelmassa eri hallintokunnat ja sidosryhmät ovat laatineet toimintakertomukset vuosilta 2019-2020 sekä toimintasuunnitelmat vuosille
2021-2022.
Suunnitelman tarkoitus on vähentää henkilövahinkojen ja aineellisten
menetysten määrää. Suunnitelman avulla luodaan konkreettiset liikenneturvallisuutta kehittävät tavoitteet ja niihin johtavat toimenpiteet.
Suunnitelmaa toteuttamalla saadaan liikenneturvallisuustyöstä osa hallintokuntien ja sidosryhmien jokapäiväistä tehtäväkenttää.
Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee suunnitelman tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Lautakunta: hyväksyi esityksen.
Lisätietoja: Kunnallistekniikan suunnittelija Ulpu Viimaluoto,
puh. 044 438 4658

Kh 01.02.2021 § 28
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
1.

merkitsee liikenneturvallisuussuunnitelman tiedokseen.

2.

esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee liikenneturvallisuussuunnitelman tiedokseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 21
§ 28
§ 14

2/2021

49 (57)

26.01.2021
01.02.2021
08.03.2021

Päätös:
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003
Kv 08.03.2021 § 14
Liikenneturvallisuustyö Lapualla 2021 - 2022 liitteenä.
Valtuusto:
Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Liitteet
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Liikenneturvallisuustyö Lapualla 2021-2022 julkaisu

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§7
§ 15

2/2021

50 (57)

21.12.2020
08.03.2021

Lapuan kaupungin talouden toteutumaraportti 1.1. - 30.11.2020
328/02.02.00/2019
Kh 21.12.2020 § 7
Valmistelija: Talouspäällikkö Anne Marjamäki, puh. 044 438 4030

Verotulot ja valtionosuudet
Lapuan kaupungille tilitettiin marraskuussa kunnallisveroa 4,3 miljoonaa
euroa, yhteisöveroa 0,12 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa 0,08 miljoonaa euroa. Marraskuun kunnallisverot olivat 0,07 miljoonaa euroa eli
1,6 % pienemmät kuin vuosi sitten marraskuussa. Kunnallisveroa on
kertynyt marraskuun loppuun mennessä Lapuan kaupungille 42,1 miljoonaa euroa. Kunnallisverot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,1 miljoonaa euroa (2,7 %).
Kiinteistöveroa on kertynyt marraskuun loppuun mennessä 2,5 milj.
euroa. Kiinteistöverotilityksiä on saatu 0,4 milj. vähemmän verrattuna
viime vuoteen. Kiinteistöverotus siirtyi tänä vuonna verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen), jossa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan
aikaan vaan joustavasti touko-lokakuun välillä. Tuloverotuksen jäännösverojen maksamisen tavoin myös kiinteistöverot erääntyvät joustavasti
heinä-helmikuun välisenä aikana.
Marraskuun loppuun mennessä yhteisöveroa on kertynyt 2,2 milj.
euroa. Yhteisöveroa on kertynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,02 milj. euroa enemmän (1,1 %).
Verotulot yhteensä marraskuun lopussa ovat 46,8 milj. euroa. Verotulot
ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 miljoonaa euroa eli
1,6 %.
Vuoden 2020 kunnallisverotulon määräksi on ennustettu 44,7 milj.
euroa, kiinteistöveron määräksi on ennustettu 3 milj. euroa ja yhteisöveron määräksi 2,3 milj. euroa. Verotulot yhteensä ennusteen perusteella olisivat n. 50 milj. euroa.
Valtionosuuksia on tilitetty marraskuun loppuun mennessä 37,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 valtionosuudet ovat ennusteen mukaan
42,6 milj. euroa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§7
§ 15

2/2021
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21.12.2020
08.03.2021

Käyttötalous ja vuosikate 1.1. - 30.11.2020
Talouden tasainen toteutumaprosentti marraskuulta olisi 91,7 %.
Talouden toteutumaraportti sisältää sekä sisäiset että ulkoiset erät,
mutta sisäiset vuokrat on poistettu raportilta vertailukelpoisuuden vuoksi. Sisäiset vuokrat on ilmoitettu raportilla omana rivinään informatiivisena tietona.
Toimintatuotot ovat 10,3 miljoonaa euroa ja toimintakulut 87,6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulut ja palvelujen
ostot. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 39,7 miljoonaa euroa
(45 %) ja palvelujen ostojen osuus on 35,1 miljoonaa euroa (40 %).
Toimintakate on -77,3 miljoonaa euroa ja vuosikate on 6,8 miljoonaa
euroa. Toimintakatteesta on toteutunut 90,8 % talousarvion toimintakatteeseen verrattuna.
Kaupunginhallituksen ja lautakuntien talousarvioiden toteutuminen 1.1. - 30.11.2020
Kaupunginhallituksen toimintakulut ovat 3,3 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 0,7 miljoonaa euroa. Toimintakate on -2,6 miljoonaa euroa.
Palkkavarauksilla oikaistu toimintakate on toteutunut 75,6 %:sti talousarvioon verrattuna. Kaupunginhallituksen budjetista on siirretty 0,2 miljoonaa euroa lautakuntien budjetteihin palkankorotuksia varten. Kaupunginhallituksen toimintakate on alittunut talousarvioon verrattuna
16,10 %-yksikköä eli 0,5 milj. euroa.
Sivistyslautakunnan toimintakulut ovat 21,5 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 2,0 miljoonaa euroa. Toimintakate on -19,5 miljoonaa euroa. Toimintakate on toteutunut 83,9 %:sti talousarvioon verrattuna. Sivistyslautakunnan toimintakate on alittunut talousarvioon verrattuna 7,8 %-yksikköä eli 1,8 milj. euroa.
Perusturvalautakunnan toimintakulut ovat 49,8 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 4,0 miljoonaa euroa. Toimintakate on -45,8 miljoonaa euroa. Perusturvalautakunnan toimintakatteesta on toteutunut 95,9 %
alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Valtuusto myönsi kokouksessaan 16.11.2020 perusturvalautakunnalle 1,84 milj. euron lisämäärärahan. Muutettuun talousarvioon verrattuna perusturvalautakunnan toimintakate on toteutunut 92,3 %:sti. Perusturvalautakunnan alkuperäisen talousarvion toimintakate on ylittynyt talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna 4,2 %-yksikköä eli 2,0 miljoonaa euroa ja muutettuun
talousarvioon verrattuna toimintakate on ylittynyt 0,7 % eli 0,3 miljoonaa
euroa.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§7
§ 15
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21.12.2020
08.03.2021

Erikoissairaanhoidon toimintakulut ovat 18,3 miljoonaa euroa. Talousarvion toimintakulut erikoissairaanhoidon osalta ovat 19,85 miljoonaa euroa. Toimintakate on toteutunut 92 %:sti talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna. Erikoissairaanhoidon toimintakate on ylittynyt 0,3 %yksikköä eli 0,06 milj. euroa.
Teknisen lautakunnan toimintakulut ovat 12,6 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 3,5 miljoonaa euroa. Toimintakate on -9,1 miljoonaa euroa.
Toimintakate on toteutunut 92,3 %:sti. Teknisen lautakunnan toimintakate on ylittynyt 0,6 %-yksikköä eli 0,06 milj. euroa talouden tasaiseen
toteutumaan verrattuna
Ympäristölautakunnan toimintakulut ovat 0,26 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 0,1 milj. euroa. Toimintakate on -0,14 milj. euroa. Toimintakate on toteutunut 70,6 %:sti. Toimintakate on alittunut 21,10 %-yksikköä eli 0,04 milj. euroa talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna.
Ennuste talouden toteutumasta
Talouden kokonaistoteutuma talousarvioon nähden on alittunut.
Toimintakateprosentti on 90,8 % eli toimintakateprosentti on 0,9 %yksikköä alempi talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna.
Tämä vastaa 0,8 miljoonaa euroa.
Toimintatuottoja on kertynyt marraskuun loppuun mennessä 10,3 milj.
euroa ja edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt 6 % vähemmän. Toimintatuotot kertyvät osin takapainotteisesti, mutta talousarvion tasaiseen toteutumaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt 1,5 miljoonaa euroa (13 %) vähemmän. Toimintatuotot ovat laskeneet erityisesti maksutuottojen ja myyntituottojen
osalta.
Toimintakulut ovat marraskuun lopussa 87,6 milj. euroa. Toimintakulut
ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 89,2 %:sti. Toimintakulut ovat
talouden tasaiseen toteutumaan verrattuna 2,5 %-yksikköä pienemmät
eli n. 2,5 milj. euroa. Marraskuussa kirjattu lomapalkkajaksotus kasvattaa toimintakuluja 0,2 milj. euroa. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisvuodesta 2 %, mikä vastaa 1,7 milj. euroa.
Vuosikate marraskuun lopulla on 6,8 milj. euroa (vuonna 2019:
4,5 miljoonaa euroa). Vuosikate on parantunut edellisvuodesta 2,3 milj.
euroa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§7
§ 15
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08.03.2021

Investointien nettomenot ovat olleet marraskuun loppuun mennessä
11,6 miljoonaa euroa eli 65,9 % talousarvion nettoinvestoinneista.
Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty marraskuun loppuun mennessä
7,4 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa on nostettu kuluvan vuoden aikana
10 milj. euroa. Lainakannan lisäys on marraskuun lopussa 2,6 milj.
euroa. Kokonaislainamäärä on 70,5 milj. euroa.
Lapuan kaupungin talouden toteutumaraportti 1.1. - 30.11.2020 on
oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
1.

merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1. - 30.11.2020

2.

esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1. - 30.11.2020

Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Talouspäällikkö Anne Marjamäki, puh. 044 438 4030

Kv 08.03.2021 § 15
Lapuan kaupungin talouden toteutumaraportti 1.1. - 30.11.2020 on
oheismateriaalina.
Valtuusto:
Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§ 16

2/2021

54 (57)

08.03.2021

Ilmoitusasiat
Kv 08.03.2021 § 16
Valtuusto:
1. Hallintojohtaja esitti tilannekatsauksen kuntavaalien siirtämisestä.
2. Riitta Kangasluoman ja 7 muun valtuutetun valtuustoaloite sosiaalitilojen järjestämisestä urheilupaikkojen yhteyteen.
Valtuustoaloite liitteenä.
3. Helena Lahtisen ja 11 muun valtuutetun valtuustoaloite kiusaamisen vastaisen Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta kouluissa,
ohjeistuksen laatiminen.
Valtuustoaloite liitteenä.
4. Kai Pöntisen ja 9 muun valtuutetun vetoomus kaikenlaisen väkivallan ehkäisemiseksi. Koko valtuusto yhtyi vetoomukseen.
Vetoomus liittenä.

Liitteet

10 Valtuustoaloite / sosiaalitojen järjestäminen urheilupaikkojen
yhteyteen
11 Valtuustoaloite / kiusaamisen vastaisen Etelä-Karjalan mallin
käyttöönotto kouluissa / ohjeistuksen laatiminen
12 Kokoomuksen valtuustoryhmän vetoomus kaikenlaisen väkivallan
ehkäisemiseksi Lapuan kaupungissa

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto

§ 17

2/2021

55 (57)

08.03.2021

Muut asiat
165/00.05.00/2021
Kv 08.03.2021 § 17
Valtuusto:
Lasse Rajalan ja 12 muun valtuutetun valtuustoaloite hybridikokousten
käyttöönotosta Lapuan kaupunginvaltuuston kokouksissa.
Valtuustoaloite liitteenä.

Liitteet

13

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Valtuustoaloite / hybridikokousten käyttöönotto Lapuan
kaupunginvaltuuston kokouksissa

Lapuan kaupunki

Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

Valitusosoitus
Kokouspäivämäärä
8.3.2020

2/2021

56 (57)

Pykälä
1 - 17

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

1-3, 11-17

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Valitusviran-omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 VAASA
telekopio: 029 564 2760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle
valituksen määräpäivänä virka-ajan loppuun
klo 16.15 mennessä.
__________________________________________________________________________________________________
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika

4-10

30 päivää, Lapuan kaupunginvaltuuston pöytäkirja nähtävillä
Lapuan kaupungin verkkosivuilla
15.3.2020 alkaen.

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää, Lapuan kaupunginvaltuuston pöytäkirja nähtävillä
Lapuan kaupungin verkkosivuilla
15.3.2020 alkaen.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginvaltuusto

Valituskirjelmä

2/2021

Pöytäkirja

Valitusosoitus
Kokouspäivämäärä
8.3.2020

57 (57)

Pykälä
1 - 17

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valituksessa on ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32 §:ssä
säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasia-kirjojen toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (250 euroa).

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Liitetään pöytäkirjaan

