
TALOUDEN TASAPAINOTUSTARVE 2017-2018 
 
Lappeenrannan kaupungin talousarviossa vuodelle 2016 on suunnitteluvuosille 2017 ja 
2018 varattu toimintakatteeseen yhteensä 783,8 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto on 
linjannut uudistuksesta, jossa kuntien tehtävistä maakuntaliitto, sosiaali- ja terveystoimi, 
ympäristötoimi, maaseututoimi ja pelastustoimi siirretään uusimuotoiseen 
maakuntahallintoon. Edellä mainittujen toimintojen toimintakate on vuosina 2017-2018 
510,0 miljoonaa euroa. Tulevassa tasapainotusohjelmassa näitä menoja käsitellään 
erillisenä. 
 
Jäljelle jäävästä 273,8 miljoonasta eurosta tulee tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka ovat myös 
pidemmällä tähtäimellä kestäviä. Tasaisella kasvulla nykyisen talousarvion mukainen 
taloussuunnitelmavuoden 2018 toteutuminen tarkoittaisi sitä, että kaupungille jäävissä 
toiminnoissa nettomenot saisivat kasvaa vuoden 2015 toteutuneisiin nettomenoihin 
nähden 1,4 % vuosittain. Vuosittaisella 4,4 miljoonan euron (eli yhteensä 8,8 miljoonaa 
vuosina 17-18) säästöohjelmalla tämä kasvu taitetaan 0,4 prosentin vuotuiseen laskuun. 
 
Maakunnallisesta palvelutuotannosta täytyy löytää 7,6 miljoonaa säästöjä, jotta kaupungin 
talous olisi tasapainossa. Tätä täytyy toteuttaa yhteistyössä muiden Etelä-Karjalan kuntien 
kanssa. Talouden pidemmän aikavälin tasapainon näkökulmasta maakuntahallintoon 
siirtyvien menojen ero kaupungin muihin toimintamenoihin on kuitenkin huomattava, sillä 
menot eivät kaupungin näkökulmasta ole pysyviä, jos rahoitusvastuu näistä palveluista 
siirtyy nykyisten suunnitelmien mukaisesti valtiolle vuoden 2019 alusta. 
 
Seuraavan viiden vuoden aikana kaupungin tulisi vuosittain investoida 46 miljoonaa euroa 
vuosittain ja vuoteen 28 mennessä 36 miljoonaa vuosittain. Em. summissa ei ole 
huomioitu investointeja maakuntahallinnolle siirtyviin toimintoihin. Nykyisessä rakenteessa 
kaupungin tulorahoitus (poistotaso) investoinneille on noin 20 miljoonaa euroa vuosittain. 
Lisäksi pitkällä aikavälillä voidaan olettaa, että erilaista tarpeettomaksi tullutta omaisuutta 
ja maa-alueita myydään noin 3 miljoonalla vuosittain. Kaupungin nykyinen tulorahoituskyky 
on siis noin 23 miljoonaa vuodessa. 
 

 
Kuva 1: Kaupungin tulorahoituskyky ja investoinnit (HUOM! investoinnit eivät sisällä 
maakuntahallinnolle siirtyville toiminnoille vuokrattuja kiinteistöjä tai kiinteistöjä, joissa on 
kaupungin ulkopuolinen vuokralainen). 



Investointiohjelman läpivieminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaupungin lainamäärä 
kasvaisi vuoteen 2028 mennessä yhteensä 156 miljoonaa euroa eli 190 miljoonasta 
eurosta 346 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa lainamäärän kasvua 82 prosentilla. 
Seuraavan viiden vuoden aikana, eli vuosina 2017-2022 lainamäärä kasvaisi peräti 125 
miljoonalla eli 66 % viidessä vuodessa. Nykytilanteessa jatkamisen aiheutuvaa 
velkaantumista on kuvattu alla. 
 

 
Kuva 2: Kaupungin laitamäärän kehitys nykyisellä tulorahoitustasolla. 
 
Osa nopean velkaantumisen ongelmasta voidaan ratkaista investointien ajoitusta 
säätämällä ja osasta investointeja luopumalla, mutta on selkeästi nähtävissä että 
investointitaso tulee reilusti ylittämään tulorahoituskyvyn. Edellä mainituista investoinneista 
lähes kaikki ovat korvausinvestointeja nykyiseen palvelutuotantoon. Riippumatta siitä, millä 
tavalla investoinnit rahoitetaan, on niihin liittyvät poistot ja lainojen korot pystyttävä 
kattamaan. Jos korot nousisivat seuraavan 12 vuoden aikana esimerkiksi yhdellä 
prosenttiyksiköllä ja samanaikaisesti, tarkoittaisi tämä kasvaneella lainamäärällä noin 4,5 
miljoonan vuotuista korkomenolisäystä vuositasolla eli nyt etsittävän säästöpaketin verran.  
 
Sillä, kuinka paljon ja etenkin sillä, kuinka nopeasti, kaupunki velkaantuu, on siis 
olennainen merkitys. Velkarahalla voidaan tasoittaa investointipiikkien vaatimaa 
rahoitustarvetta ja kattaa kaupungin kasvamisesta aiheutuvia investointeja tai veropohjaa 
vahvistavia investointeja, mutta nykyisen palvelutuotannon tarpeisiin liittyvän 
rakennuskannan korvaavat uudisrakennukset ja perusparannukset pitäisi pystyä 
rahoittamaan kaupungin omalla tulorahoituksella. 
 
Kaupungin verorahoituspohja on melko lähellä sitä, mikä talousarviossa on arvioitu. 
Valtionosuuksien ja verotulojen yhteenlaskettu summa on toukokuun 2016 tietojen 
mukaisesti kuluvan vuoden osalta noin 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin voimassa 
olevassa talousarviossa. Jos kaupungin veropohja kasvaa, niin säästösumma voi vielä 
pienentyä. Suurin veropohjaa kasvattava tekijä, palkkatulojen kasvu, on kuitenkin 
heikentynyt todella merkittävästi, eivätkä kasvavat eläketulot veropohjassa riitä 
kompensoimaan palkkatulojen kasvun hiipumista. 
 



 
Kuva 3: Ansiopohjan kehitys verotuloennusteessa 
 
Rahoituspohja on heikentynyt myös siksi, että Lappeenrannan-energia konsernin 
tuloutuskyky on heikentynyt noin kahdella miljoonalla eurolla vuositasolla. Tämä johtuu 
siitä, että yhtiön on varauduttava mittaviin investointien liittyen sähköverkon 
maakaapelointivelvoitteeseen ja jäteveden puhdistamoratkaisuihin. 
 
Edellä mainituista syistä johtuen kaupungin on valmisteltava uusi tasapainotusohjelma. 
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