
Taloudellinen liikkumavara
Vaihtoehtoja lisämäärärahaesitysten katteeksi



Taloudellinen liikkumavara

Tämä ei ole esitys leikkauslistaksi kaupungin palveluista.

Kaupungin taloudellinen liikkumavara on pieni. Jos halutaan käyttää 
nykyistä enemmän rahaa johonkin kohteeseen, on tämä raha otettava 
jostain nykyisestä toiminnasta pois. Tähän on koottu näitä vaihtoehtoja.

Toimialajohtajien talousarvioesitys ei sisällä näiden vaihtoehtojen 
toteuttamista. 



Lapset ja nuoret



1. Ravattilan ja Parjalan koulujen lakkauttaminen YHT 1000€

180

Toimenpiteen kuvaus:

Lakkautetaan Ravattilan ja Parjalan koulut 
lukuvuoden 2018-2019 alusta. Oppilaat 
siirtyvät Joutsenon kouluun, josta on 
vapautunut tilaa Muukonniemen koulun 
oppilaiden siirryttyä uuteen Pontuksen 
kouluun. Vähentää kaksi opetusryhmää

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Ravattilan ja Parjalan toimipisteiden toiminta päättyy jo ennen 
Joutsenon koulukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen 
valmistumista

- Opetus Joutsenon koulussa, Ravattilan 43 oppilaan koulupaikka 
vaihtuu, koulumatka ja matka-aika pitenee, kaikki tulevat 
kuljetuksen piiriin.  Kuljetuksen piirissä nyt oppilaista 34.

- Parjalan 47 oppilaan koulupaikka vaihtuu,
koulumatka ja matka-aika pitenee, lähes kaikki tulevat kuljetuksen     

piiriin. Nyt kuljetuksen piirissä 22 oppilasta.
- Opetusryhmät muodostetaan uudelleen, osa luokkatovereista 

vaihtuu, 
- Ryhmäkoko voi muuttua
- Tilajärjestelyt tai oppilasmäärä Joutsenon koulussa ei muutu, sillä 

oppilasmäärä vastaa poistuneita Muukonniemen oppilaita

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut -39 -94

Kiinteistökulut -34 -86

Muut kulut

Kulut yhteensä -73 -180

Nettovaikutus -73 -180

Vaatii investointeja



2. Korkea-ahon koulun lakkauttaminen YHT 1000€

101

Toimenpiteen kuvaus: 
Korkea-ahon koulun lakkauttaminen syksystä 
2017 ja oppilaiden sijoittaminen Lavolan
kouluun. Oppilaat mahtuvat Lavolan nykyisiin 
ryhmiin.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
- Osa Korkea-ahon alueella asuvista oppilaista ohjautuu

tulevaisuudessa rakennettavaksi suunnitellun Mäntylä-Vihtola
kouluun, osa Sammonlahden palveluverkkoratkaisun mukaiseen 
kouluun, sitä ennen kaikki käyvät koulua Lavolassa

- Korkea-ahon 36 oppilaan koulupaikka vaihtuu
- Koulumatka ja matka-aika pitenee, kaikki kuljetettavia. Nyt 

kuljetettavia 28.
- Opetusryhmien uudelleen muodostaminen, osa luokkatovereista 

vaihtuu
- Opetusryhmän koko kasvaa, mutta ei yhdysluokkaopetusta
- Yhtenäistäisi alueella asuvien oppilaiden esiopetuksen 

järjestämispaikan ja mahdollistaisi jatkumon muodostumisen 
esiopetuksesta perusopetukseen samassa ryhmässä kaikille 
Korkea-ahon alueella asuville oppilaille

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut -59 -141

Kiinteistökulut -12 -28

Muut kulut 34 68

Kulut yhteensä -37 -101

Nettovaikutus -37 -101

Vaatii investointeja



3. Tuntikehyksen leikkaus 2 %,  vuosiluokat 1-6 YHT 1000€

495

Toimenpiteen kuvaus: 
Vähennetään opetustuntien määrää 
1-6 vuosiluokilla 250 tuntia eli noin 10 
opettajan työpanoksen verran

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
Kukin alue joutuu vähentämään opetusta noin 50 vuosiviikkotuntia eli 
noin 2 opettajan työpanoksen verran. Alueet joutuvat valitsemaan 
seuraavista vaihtoehdoista:
- Opetusryhmien yhdistäminen, mikä kasvattaa ryhmäkokoa, eräissä 

yksiköissä muutaman ryhmän ryhmäkoko voi kasvaa jopa 30 
oppilaaseen

- Jakotuntien vähentäminen, eräissä tapauksissa kokonaan 
poistaminen eli oppilaat työskentelevät joka tunti perusryhmässä

- Koulunkäynnin ohjaajien vähentäminen, mikä vähentää erityisen 
tuen ja tehostetun tuen oppilaiden saamaa ohjausta

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut -206 -495

Kiinteistökulut

Muut kulut

Kulut yhteensä -206 -495

Nettovaikutus -206 -495

Vaatii investointeja



4. Tuntikehyksen leikkaus 2 %, vuosiluokat 7-9 % YHT 1000€

245

Toimenpiteen kuvaus: 
Vähennetään opetustuntien määrää 
7-9 vuosiluokilla 100 tuntia eli noin 5 
opettajan työpanoksen verran

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
Kukin koulu vähentää opetusta noin 20 vuosiviikkotuntia. Koulut 
joutuvat valitsemaan seuraavista vaihtoehdoista:
- Koulunkäynnin ohjaajien vähentäminen
- Ryhmien yhdistäminen ja ryhmäkoon kasvattaminen 
- Fysiikka, kemia, kotitalous, tekninen työ –ryhmiä ei voida kasvattaa 

turvallisuussyistä
- Valinnaisainetarjonnan supistaminen
- Jakoryhmien purkaminen
- Laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttämättä jättäminen

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut -102 -245

Kiinteistökulut

Muut kulut

Kulut yhteensä -102 -245

Nettovaikutus -102 -245

Vaatii investointeja



5. Aikuislukion toiminnan lakkauttaminen YHT 1000€

120

Toimenpiteen kuvaus:
Lakkautetaan aikuisille tarkoitettu 
lukiokoulutus eli lukion iltalinja.
Tuottojen vähennys on valtionosuuksien 
vähennystä.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Aikuiset, yli 18-vuotta täyttäneet, eivät voi suorittaa lukiotutkintoa tai 
lukio-opintoja Lappeenrannassa

- Vain verkko-opetukseen osallistumalla voi Lappeenrannassa aikuisena 
opiskella lukiossa

- Jatko-opintokelpoisuutta parantavien lukio-opintojen täydentäminen, 
keskeytyneen tutkinnon loppuun suorittamiseen tai arvosanojen 
korottamiseen tähtäävien opintojen suorittaminen ei ole enää 
mahdollista Lappeenrannassa

- Aikuisten jatko-opintokelpoisuutta laajentavien lukio-opintojen 
suorittaminen mahdollista vain verkko-opetukseen osallistumalla

- Vieraiden kielten opiskelumahdollisuudet lähiopetuksena kaventuvat
- Voi vaikeuttaa myös maahanmuuttajien kotoutumista, koska lukio-

opinnot eivät ole mahdollisia lähiopetuksena

- Koko lukiotutkintoa suorittavia on noin 2-8/ vuosiluokka, yhteensä noin 
20

- Aineopiskelijoita, jotka suorittavat joitakin kursseja, esim. vieraita kieliä 
on yhteensä noin 180

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot -63 -150

Henkilöstökulut -113 -270

Kiinteistökulut

Muut kulut

Kulut yhteensä -113 -270

Nettovaikutus -50 -120

Vaatii investointeja



6. Vähennetään lukio-opetusta 7 % YHT 1000€

315

Toimenpiteen kuvaus:
Vähennetään päivälukion opetusta 115 
tuntia eli noin 6 opettajan työpanoksen 
verran
(Lukiokoulutuksen valtionosuuden 
yksikköhinta oli 5.476,33 euroa, toteutunut 
vuonna 2015 kustannus oli  6.495 euroa.) 
Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 
liiketalouden alan valtionosuuden 
yksikköhinta (merkonomi) 7682,37 euroa)

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Kurssitarjonta supistuu eli tarjolla olevien opintojen valikoima 
pienenee ja mahdollisuus valita kurssin suoritusajankohta vähenee

- Ensimmäiseksi poistetaan ne kurssit, joilla on vähiten opiskelijoita
- Alle 15 opiskelijan opetusryhmiä on ollut lähinnä vieraiden kielten 

opetuksessa, kertauskursseilla sekä soveltavissa ja koulukohtaisissa 
kursseissa.

- Pienten opetusryhmien poistaminen johtaa siihen, että vieraiden 
kielten opetustarjonta supistuu olennaisesti ja lukiossa voi jatkaa 
varmuudella jatkaa vain englannin ja ruotsin kielen kieliopintoja

- Lukiossa voi jatkaa vain peruskoulussa aloitettuja kieliopintoja, 
mikäli riittävän moni jatkaa kieliopintojaan

- Lukiossa ei voi aloittaa saksan, ranskan, venäjän, espanjan tai 
italian kielen opintoja

- Soveltavien ja koulukohtaisten kurssien määrä vähenee
- Kertauskursseja ei ole tarjolla, voi vaikuttaa menestymiseen yo-

kokeessa ja jatko-opintoihin pääsyyn
- Kokeiluista ja kehittämisprojekteista luovutaan

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut -131 -315

Kiinteistökulut

Muut kulut

Kulut yhteensä -131 -315

Nettovaikutus -131 -315

Vaatii investointeja



7. Avoimista palveluista luopuminen

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut

Kiinteistökulut

Muut kulut

Kulut yhteensä -61 -184

Nettovaikutus -61 -184

Vaatii investointeja

1000€

184

Toimenpiteen kuvaus:
Luovutaan avoimista varhaiskasvatuspalveluista. 
Toiminta on kustannuksiltaan edullista palvelua 
varhaiskasvatuksen ulkopuolella oleville lapsille, 
mutta toiminta ei ole lakisääteistä.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
- Avoimet varhaiskasvatuspalvelut: lasten leikkikerhot ja avoin päiväkotitoiminta ovat 

kunnan harkinnanvaraisia palveluja. Kaupungin järjestämien avointen päiväkotien ja 
leikkikerhojen toiminta on tarkoitettu niille perheille, joiden lapset eivät lainkaan ole 
kaupungin rahoittaman tai tukeman varhaiskasvatuksen piirissä. 

- Leikkikerhot tarjoavat kotihoidossa oleville lapsille mahdollisuuden virikkeelliseen 
toimintaa, jossa heille tarjoutuu mahdollisuuksia oppia toimimaan toisten saman 
ikäisten lasten kanssa. Leikkikerhot tarjoavat väylän myös varhaiseen auttamiseen 
silloin, kun lapsen kehityksessä tai oppimisessa ilmenee pulmia.

- Avoin päiväkoti on lapsiperheiden kohtauspaikka, jossa perheillä on mahdollisuus 
tutustua toisiin samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin perheisiin ja saada 
vertaisryhmän kasvatuksellista tukea. Toiminnassa pyritään tukemaan lapsen kehitystä 
sekä vanhempia heidän kasvatustyössään. Avoimet päiväkodit toimivat 1-2 kertaa 
viikossa kolmessa eri toimipisteessa.

- Leikkikerhoissa on tällä hetkellä 122 lasta ja avoimia palveluita käyttää 14 – 25 lasta ja 
aikuista.

- Toiminnasta luopuminen voisi lisätä ns. subjektiivisen oikeuden käyttöä, mikä 
puolestaan lisäisi painetta uusien tilojen hankkimiseen, sillä nykyiset toimitilat eivät 
mahdollista päiväkotitoimintaa kyseiselle lapsimäärälle.



8. Kunnallisen perhepäivähoidon korvaaminen 
yksityisellä palvelulla vaiheittain.

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut -15 -60

Kiinteistökulut

Muut kulut -9,3 -37

Kulut yhteensä -24,3 -97

Nettovaikutus -97 -97

Vaatii investointeja

1000€
97

Toimenpiteen kuvaus:
Kunnallisen perhepäivähoidon korvaaminen 
kustannuksiltaan edullisemmilla yksityisellä 
palvelulla vaiheittain.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
- Perhepäivähoito on toivottu hoitomuoto erityisesti pikkulapsiperheissä.
- Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatuksenmaksulain muutokset ovat heikentäneet 

kunnallisen perhepäivähoidon käyttöastetta ja kustannustehokkuutta. 
Perhepäivähoitajalla on päivittäin läsnä keskimäärin kaksi lasta.

- Perhepäivähoitajien määrä pienenee lähes kymmenellä seuraavan neljän vuoden 
aikana. Vuoteen 2025 mennessä ylipuolet nykyisistä perhepäivähoitajista on siirtynyt 
eläkkeelle.

- Perhepäivähoitajan työpaikka on sidottu omaan kotiin. Kunnallisten 
perhepäivähoitajien rekrytointi on ollut vaikeaa, koska hoitajaa palkatessa on otettava 
huomioon kodin olosuhteet ja perhepäivähoitajan koulutus sekä soveltuvuus 
tehtävään.

- Mikroyrittäjyys perhepäivähoitajana mahdollistaa sen, että perhepäivähoitaja, jolla on 
soveltuva koulutus, voi ryhtyä hoitajaksi omaan perhetilanteeseen sopivaksi 
määräajaksi ja palata sen jälkeen omaa ammattiaan vastaavaan työhön.



Toimenpiteen kuvaus:

Irtisanotaan Krisse nuorisotilan vuokrasopimus vuoden 
2020 lopussa. Vaikutukset mahdollisia vuoden 2021 
alusta. Nuorisotilaverkostoa karsitaan yhden nuorisotilan 
verran.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Nuorisotilakävijämäärät tippuvat vuosittain n. 7000 kävijällä.
- Vaikuttaa keskusta-alueen nuorisotilaverkostoon vähenevästi
- Keskustan toisen nuorisotilan (Monari) kävijämäärän arvioidaan 

lisääntyvän.
- Kauppakeskusnuorisotyö ei jatku samassa laajuudessa kuin nyt

9. Nuorisotila Krisse toiminnan 
lakkauttaminen 2021 vuoden alusta

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut -15 -15

Kiinteistökulut -19 -19

Muut kulut -7 -7

Kulut yhteensä -41 -41

Nettovaikutus -41 -41

Vaatii investointeja

YHT 1000€

41



Kulttuuri



10. Kahden kirjaston lakkauttaminen YHT 1000€

25

Toimenpiteen kuvaus:

Nuijamaan ja Pulpin kirjastot lakkautetaan. 

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Lähikirjastopalvelut loppuvat Nuijamaalta ja Pulpilta. Vaikutus on suurempi 
Nuijamaalla, josta on pitkä matka muihin kirjastoihin. Pulp on sensijaan
suhteellisen lähellä Joutsenon keskustaajaman suurta lähikirjastoa. 
Kirjastoautopalvelut voivat osittain korvata puuttuvia lähikirjastopalveluja 
Pulpilla ja Nuijamaalla. 

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut

Kiinteistökulut -15 -15

Muut kulut -10 -10

Kulut yhteensä -25 -25

Nettovaikutus -25 -25

Vaatii investointeja



11. Taiteilijoiden ja maahanmuuttajaryhmien 
kokoontumistilojen vuokratuesta luopuminen

YHT 1000€

60

Toimenpiteen kuvaus:

Luopuminen seuraavista toimitiloista: Galleria Pihatto, 
taidelainaamo, Kristiinan työtuvat, musiikkiopiston 
varastotila sekä monikulttuurikeskus Kompassi.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Kaupungin tukemien ammattitaiteilijoille ja maahanmuuttajaryhmille tarkoitettujen edullisten tilojen 
poistuminen ja heidän toimintaedellytystensä vaikeutuminen: 

Galleria Pihaton näyttelyt ovat ilmaisia ja kävijöitä n. 2000 henkeä vuodessa. 
Näytteilleasettajat maksavat kaupungin vahvistamaa kuukausivuokraa.
Jos käyttöön otettaisiin näyttelytilan vuokratulojen lisäksi myös pääsylipputulot, niin niilläkään ei 
katettaisi vuosivuokraa eikä avoinna pitäjän palkkaa.

Taidelainaamossa on myytävänä ja lainattavana satoja ammattitaiteilijoiden teoksia. Kävijämäärä on 
vuodessa n. 3 000. Vuokratuesta luopuminen tarkoittaisi Taitelijaseuralle jopa 90 % korotusta nyt 
kulttuuritoimen kompensoimaan vuokraan. Yhdistys on panostanut eri lähteistä saamillaan avustuksilla 
merkittävästi lainaamotilan kunnostamiseen. Taitelijaseura avasi keväällä 16 tilassa myös pienimuotoisen 
gallerian Galleria 47.

Kristiinan työtuvat. Etelä-Karjalan taiteilijaseura maksaa kompensoitua kuukausivuokraa kaupungille. Jos 
vuoraa nostettaisiin vastaamaan todellista menoa, vuokrankorotus olisi 50 % nykyisestä. Tilat ovat hyvin 
aktiivisessa ammattikäytössä. Tilojen irtisanominen koskettaisi noin 20 - 30 ammattitaiteilijaa.

Monikulttuurikeskus Kompassin tila on hyvin vajaassa käytössä. Nykyiset käyttäjät joutuisivat etsimään 
uuden, huokean toimitilan. Tilan käyttäjinä ovat maahanmuuttajaryhmien lisäksi kaupungin liikuntatoimi 

ja satunnaiset ryhmät.

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut

Kiinteistökulut -58 -58

Muut kulut

Kulut yhteensä -58 -58

Nettovaikutus -58 -58

Vaatii investointeja



Liikunta



12. Liikuntapaikkamaksujen korotus 

Säästö 1000 € Toimeenpanovuosi Kokovuotinen

Toimintatuotot + 90 000 + 90 000

Henkilöstökulut -

Kiinteistökulut -

Muut kulut -

Kulut yhteensä -

Nettovaikutus -90 000 - 90 000

Vaatii investointeja

YHT 1000€

90

Toimenpiteen kuvaus:
Liikuntapaikkamaksuja korotetaan esim. 
kahden vuoden aikana, kahdessa osassa 
yhteensä noin 10 %. Samalla otetaan 
käyttöön uusia maksumuotoja esim. 
uimahalleissa ja muilla liikuntapaikoilla 

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Liikuntapaikkamaksuja on korotettu edellisen kerran vuoden 2014 alusta alkaen. Sen 
jälkeen hintoja ole korotettu. Vuoden 2014 hintojen nousu ei vähentänyt liikuntapaikkojen 
käyttöä eikä tilavarausten määrää, jotka päinvastoin ovat koko ajan lisääntyneet. 
Tilavarauksia v. 2014 tehtiin liikuntapaikoille 55.000 kpl, v. 2016 62.000 kpl.

Esimerkkeinä nykyinen seurahinta, suluissa hinta korotuksen jälkeen: 
- Jäähalli, aikuisten harjoitusvuoro 75 euroa/h (82,50 €/h), liigaottelu 2.115 €/peli 

(2.326 €/peli)
- Tekojää, aikuisten harjoitusvuoro 40 €/h (44 €/h), Bandyliigapeli 275 €/peli (302,50 

€/peli)
- Urheilutalo, aikuisten harjoitusvuoro 36 €/h (39,60 €/h), sarjapeli 93,50 €/h (103 €/h)
- Juniorit, harjoitusvuoro pienemmissä tiloissa 5 €/h (5,50 €/h), isommissa tiloissa ja 

esim. jäähallissa 9 €/h (9,90 €/h)

Edellä kuvatuilla hintojen korotuksilla voitaisiin turvata nykyistä liikuntapalvelujen tasoa ja 
osin myös kattaa liikuntainvestointien aiheuttamaa vuokrin nousua. Lisätulot olisivat 
kaikki liikuntapaikat huomioiden noin 90.000 euroa/vuosi.   
Uudet hintakorotukset voivat vaikuttaa varsinkin uimahallien kävijämääriin,  jos niiden 
maksuja korotettaisiin.  Liikuntapaikkamaksujen korotukset lisäävät kustannuksia mm. 
urheiluseuroissa ja muilla yhteisöillä, mutta todennäköisesti ei kuitenkaan oleellisesti 
vähennä tilojen käyttöä. Hintojen nousu olisi vähäistä ja korotukset tehtäisiin kahden 
vuoden jaksossa vaiheittain, jolloin esim. seurat pystyvät niihin paremmin ennakkoon 
varautumaan.



13. Hiihtolatujen kokonaismäärää vähennetään

Säästö 1000 € Toimeenpanovuosi Kokovuotinen

Toimintatuotot - -

Henkilöstökulut - -

Kiinteistökulut - -

Muut kulut -70 -70

Kulut yhteensä -70 -70

Nettovaikutus - -

Vaatii investointeja

YHT 1000€

70

Toimenpiteen kuvaus:
Hiihtolatujen kunnossapito liikuntatoimen 
työnä lopetetaan keskustaajaman 
eteläpuolella reiteillä Mattila, Vihtola, 
Hanhijärvi, Kalliokoski, Perä-Tirilä, Hartikkala, 
Lasola, Karhusjärvi sekä Joutsenossa reiteillä 
Karjalaisenkylä, Pätilä, Myllymäki, 
Kiukkaanlampi. Lisäksi Saimaan jäällä olevien 
latureittien kunnossapito lopetetaan.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Liikuntatoimen henkilöstöllä ja konekalustolla ylläpidettävän hiihtolatureitistön
kokonaismäärä vähenee nykyisestä noin 350 km:stä noin 150 km:iin. 

Hiihtolatureittejä kunnossapidetään edelleen seuraavilla pääreiteillä: 
lentokenttä, Maasotakoulun reitti, Huhtiniemi, Skinnarilanniemen kiertävä 
reitti, Kisapuisto, Voisalmen valaistu kuntopolku, Lauritsalan urheilukenttä, 
Joutsenon urheilukeskus, Lampikangas, Ahvenlammen reitti, Joutsenon 
peltolatu ja Repokiven sekä Rauhan alueen reitit.

Keskustaajamissa ja asuinalueilla kohtuullisen lähellä kaikkia asukkaita säilyy 
edelleen hiihtomahdollisuudet. Joidenkin asuinalueiden asukkailla matka 
lähimmälle hiihtoreitille pitenee. Jäljelle jäävää latureitistöä voidaan hoitaa 
laadukkaasti ja riittävillä henkilö- ja konekalustoresursseilla. Lisäksi näitä 
pääreittejä voidaan tehokkaammin keskitetysti kehittää entistä 
laadukkaammiksi hiihtoreiteiksi.



Elinvoima ja kaupunkikehitys



14. Hissiavustuksista luopuminen 1000€

50

Toimenpiteen kuvaus:Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Hissiavustuksen myöntäminen lopetetaan.

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut

Kiinteistökulut

Muut kulut -50 -50

Kulut yhteensä -50 -50

Nettovaikutus -50 -50

Vaatii investointeja

Suomessa vanhojen kerrostalojen suurin haaste on niiden hissittömyys ja jo olemassa olevien hissien 
pieni koko. Hissirakentaminen ja esteettömyyden lisääminen mahdollistavat monen ikääntyneen ihmisen 
asumisen kotonaan pidempään. Lisäksi hissirakentaminen lisää myös muiden kuten lapsiperheisen 
asumismukavuutta ja parantaa asuntojen arvoa. Lappeenrannassa hissittömiä kerrostaloja on yli 300 
kappaletta.

Valtio on varannut vuonna 2017 36 miljoonan euron talousarvio- ja lisätalousarviomäärärahan 
hissiavustuksia varten. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin asentaminen kerrostaloon, jonka 
porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämän hissiavustuksen määrä on enintään 45 % 
hyväksytyistä korjauskustannuksista. ARA:n varauspäätöksen saaneet kohteet voivat lisäksi hakea 12 kk 
sisällä Lappeenrannan kaupungin harkinnan varaista hissiavustusta, jonka suuruus on enintään 5 000 
euroa/hissi. Vuosittainen määräraha varaus on 50 000 euroa. Vuonna 2017 hissiavustuksia on maksettu 
20 000 euroa.

Asuntotoimen näkemyksen mukaan hissiavustuksen poistamisen sijaan kaupungin tulisi lisätä 
hissiavustuksen määrää. Nykyinen avustustaso ei toimi riittävänä kannustimena ja onkin jäänyt jälkeen 
valtakunnallisesta tasosta, joka on keskimäärin 10 % hissin hankintahinnasta (n. 20 000 euroa). 
Esteettömyyden lisäksi hissirakentaminen työllistää myös paikallisia suunnittelutoimistoja ja 
rakennusliikkeitä, joten avustaminen tuli nähdä myös elinkeinopoliittisena toimenpiteenä.



15. Yksityistieavustusten poistaminen 1000€

347

Toimenpiteen kuvaus:Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Yksityisteiden hyvä kunto on maaseudun elinkelpoisena pysymiselle tärkeää ja teiden hyvällä kunnolla 
turvataan kuntalaisten tasapuolinen kohtelu sekä niiden varrella asuvien turvallisuus kaikkina 
vuodenaikoina. Haja-asutusalueella asuvat saavat myös vastinetta maksamalleen kiinteistöverolle 
yksityistieavustuksena.

Avustusmääräraha käsittää avustuksen yksityisteiden vuosittaiseen kunnossapitoon (esim. tienvarsien 
raivaaminen, auraus, lanaus, hiekoitus, sorastus, niitto, ojien avaaminen) sekä 
perusparannushankkeisiin (esim. kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen, sillat, suuret rummut, tien 
oikaisut, liikenneturvallisuuden parantamiskohteet). Vuosittain avustusta on hakenut noin 250-270 
tietä, joiden avustettava pituus on ollut noin 560-600 km. 

Avustusmäärärahojen poistaminen heikentää yksityisteiden kuntoa ja  kasvattaa niiden korjausvelkaa. 
Pitkällä aikavälillä tämä näkyy tulevaisuudessa suurentuneina kustannuksina ja kalliimpina 
perusparannuksina, jotka jäävät tiekuntien vastuulle, vaikka yksityisteitä käyttävät muutkin kuin 
yksityisteiden osakkaat. Yksityisteillä kulkee muun muassa julkista liikennettä sekä koululaiskuljetuksia 
ja kodinhoitajia, jotka ovat osaltaan kaupungin teille ohjaamaa liikennettä. Lisäksi yksityisteillä on 
ulkopuolista läpiajoliikennettä, puutavaran kuljetuksia sekä jokamiehenoikeudella liikkuvia. 

Yksityistieavustuksilla turvataan myös ulkopuolisten liikkuminen yksityisteillä, koska yksityistieavustusta 
saava tiekunta ei saa estää ulkopuolisten liikkumista tuen saantikautena.

Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan näkemyksen mukaan yksityistieavustusten poistamisen sijaan 
kaupungin tulisi lisätä yksityistieavustusten määrää tai vähintään säilyttää ne entisellä tasolla. 
Yksityistieverkoston  hyväkuntoisuus edistää maaseudun elinkeinotoimintaa.

Poistetaan tai leikataan yksityisteille myönnettäviä avustuksia 
yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Avustusten 
esitetty kokonaismäärä on 347 000 euroa.

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut

Kiinteistökulut

Muut kulut -347 -347

Kulut yhteensä -347 -347

Nettovaikutus -347 -347

Vaatii investointeja



16. Vesihuoltoavustuksista luopuminen

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot 0 0

Henkilöstökulut 0 0

Kiinteistökulut 0 0

Muut kulut 50 50

Kulut yhteensä 50 50

Nettovaikutus 50 50

Vaatii investointeja 0 0

1000€

50

Toimenpiteen kuvaus:Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Vesihuoltoavustuksilla tuetaan maaseudun elinvoimaisuutta. Kaupunki on avustanut 
vesiosuuskuntien yleis- ja rakennussuunnittelua sekä myöntänyt tukia liittymäkustannuksiin. 

Avustuksien tarve vaihtelee vuosittain. Yleissuunnitelmien avustamisella on pysytty saamaan 
vesihuoltohankkeita vireille ennen varsinaisen vesiosuuskunnan perustamista. Osuuskunnan 
toiminta-alueella oleville asukkaille on yleissuunnitelmalla voitu osoittaa, miten vesihuolto tultaisiin 
toteuttamaan ja paljonko vesihuoltoliittymä kustannukset kiinteistöä kohden olisivat. 

Rakentamissuunnitteluvaiheessa avustuksilla on edistetty yksityiskohtaista suunnittelua ja 
mahdollistettu hankkeen urakka-asiakirjojen ja tarjouspyyntöjen saaminen vesiosuuskunnille. 
Liittymä kustannusavustuksilla on pystytty kohtuullistamaan yksittäisen kiinteistön liittymäkuluja.  

Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan mukaan vesihuoltoavustuksista ei tulisi luopua.

Vesihuoltoavustuksista luopuminen 50 000 euroa/v.



Konsernihallinto ja kaupungin 
yhteiset



17 A ja B. Henkilöstöetuudet

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut

Kiinteistökulut

Muut kulut -152 -152

Kulut yhteensä -152 -152

Nettovaikutus -152 -152

Vaatii investointeja

YHT 1000€

152

Toimenpiteen kuvaus:

A) Luopuminen pitkästä palveluajasta palkitsemisesta 
42.000 e/vuosi

B) Sähköisen liikunta- ja kulttuurisetelin lakkauttaminen 
110.000 e/vuosi

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Pitkästä palveluajasta palkitseminen on ollut pitkä perinne, jonka 
katkeaminen aiheuttaisi lähinnä mielipahaa. 

Sähköinen liikunta- ja kulttuuriseteli on saanut henkilöstöltä hyvän 
palautteen ja sen poistaminen vaikuttaisi negatiivisesti henkilöstön 
työtyytyväisyyteen.



18 A ja B. Kehittämistoiminta

Säästö 1000 € Toimeenpano-
vuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut

Kiinteistökulut

Muut kulut -120 -120

Kulut yhteensä -120 -120

Nettovaikutus -120 -120

Vaatii investointeja

YHT 1000€

120

Toimenpiteen kuvaus:

Konsernihallintoon keskitetyistä menoista 
karsitaan seuraavasti:
- Kehittämistoiminta 10 %
- LUT avustus 33 % leikkaus eli 100 

000/vuosi

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Kehittämistoiminta: Tilasto- ja tutkimustiedon supistaminen voi johtaa 
päätöksenteossa tarvittavan faktatiedon heikkenemiseen ja siten 
kuntapalveluja tai verotulojen kasvattamista koskevan päätöksenteon 
valmistelun laatuun. 

LUT avustus: Avustuksen taso on 300 000 euroa/vuosi. Määrärahan 
leikkaus kolmanneksella vähentää LUT:n muun ulkopuolisen 
rahoituksen saantia ja heikentää mahdollisuuksia luoda kuntalaisille ja 
opiskelijoillemme uusia työpaikkoja. 



19. Viestintä- ja markkinointimäärärahojen karsiminen

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut

Kiinteistökulut

Muut kulut -59 -59

Kulut yhteensä -59 -59

Nettovaikutus -59 -59

Vaatii investointeja

YHT 1000€

59

Toimenpiteen kuvaus:

Toimintamäärärahoja karsintaan 10 % ja toiminta mukautetaan 
uusiin raameihin. Koskee seuraavia toimintoja:
- Viestintä- ja markkinointi
- Tapahtumatoiminta
- Kansainvälinen toiminta

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

- Asukaslehteä julkaistaan 2 numeroa/vuosi nykyisen 3 sijaan; heikentää kaupungin 
tiedottamista erityisesti taustoittavan tiedottamisen osalta, tapahtumien ja toiminnan 
markkinointi vähenee

- Viestinnän seurantajärjestelmistä luovutaan; vaikeuttaa kaupungin maineenhallintaa 
viestinnän keinoin

- Esitteiden ja julkaisujen päivitysrytmi pidentyy, siirrytään mahdollisuuksien mukaan 
sähköisiin versioihin; kaupungin markkinointi ja tunnetuksi tekeminen vaikeutuu, kun 
materiaalit eivät ole ajantasalla tai niitä ei ole

- Markkinoinnissa luovutaan kaikesta yleismarkkinoinnista ja keskitytään myyntiä 
edistävään markkinointiin (esim. teatteri); vaikuttaa kaupungin tunnettuuteen ja 
imagoon ja sitä kautta kaupungin elinvoimaan

- PR-lahjojen ym. hankinta minimoidaan; välineet kaupungin markkinointiin ja 
vieraanvaraisuuteen heikkenevät

- Asukastoiminnassa siirrytään entistä enemmän pois maksullisesta ilmoittelusta; tieto 
asukastoiminnasta ei saavuta kaikkia, asukastoiminta heikkenee, kuntalaisten 
osallistuminen vähenee

- Tapahtumatoiminnassa keskitytään kaupungille matkailullisessa mielessä tärkeisiin 
tapahtumiin ja luovutaan muiden tapahtumien tukemisesta; vain paikallisille suunnattu 
tapahtumatarjonta vähenee

- Kansainvälinen toiminta/vierailut vähenee entisestään; verkostoituminen ja kaupungin 
kansainvälistyminen vaikeutuu 

-



20. Avustukset, suhdetoiminta ja tilaisuudet

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut

Kiinteistökulut

Muut kulut -61 -61

Kulut yhteensä -61 -61

Nettovaikutus -61 -61

Vaatii investointeja

YHT 1000€

61

Toimenpiteen kuvaus:
Karsitaan kaupungin bränditapahtumista, kuten 
Lappeenrannan Balettigaala, Lappeenrannan 
valtakunnalliset laulukilpailut kustannuksia 
kaupungille 10 % (10 te/vuosi). 
Kh:n päätettävänä olevista avustuksista, 
suhdetoiminnasta ja tilaisuuksista karsitaan 
50 te/vuosi (kp 214-215:n sisältö).

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:
- Tapahtumien toteuttaminen vaarantuu ja Lappeenrannalta häviää merkittävää kansallista ja kansainvälistä 
näkyvyyttä saavuttavat tapahtumat 
- Vaikuttaa kaupungin matkailulliseen vetovoimaan sekä yleiseen kaupungin imagoon
- Kuntalaisten kulttuuritarjonta heikkenee

Käyttösuunnitelmaluvut 2017: 
Avustukset (kp 214)
2050 KH:n avustukset 73 000
2051 Lottamuseo 9 500
2052 Tapahtumat 50 000
2053 Markkinointiyhteistyö 50 000
Avustukset menot yhteensä 182 500

Yhteiskuntasuhteet (kp 215)
2070 Kaatuneiden vuosipäivä 5 300
2071 Itsenäisyyspäivä 11 000
2072 Jouluaatto 8 000
2073 Uudenvuodenaatto 11 500
2074 Veteraanipäivä 6 700
2075 Valtakunnalliset tilaisuudet 15 000
2076 Kansainväliset tilaisuudet 18 000
2078 Merkkipäivät 3 800
2079 Esiteaineisto ja lahjat 7 800
2080 Muu suhdetoiminta 2 300
Menot yhteensä 89 400

Balettigaala 42 000
Laulukilpailut (kolmen vuoden keskiarvo) 68 000
Yhteensä 110 000 



21. Kaupunginvaltuuston menovähennykset

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut

Kiinteistökulut

Muut kulut -25 -25 

Kulut yhteensä -25 -25 

Nettovaikutus -25 - 25 

Vaatii investointeja

YHT 1000€

25

Toimenpiteen kuvaus:

Kaupunginvaltuustolle on talousarviossa 
varattu 260 000 e. Kaksi kokousta/v. 
vähemmän (yhden normaalikokouksen 
kustannukset ovat
n. 10 000 e). Muista kokousmenoista 
vähennetään 5 000 e/v.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Kaupunginvaltuuston kokouksia on kesäaikaa lukuun ottamatta pidetty kerran 
kuukaudessa. Valtuusto on kunnan ylin päättävä toimielin ja käsittelee mm. 
merkittävät henkilövalinnat, yleis- ja asemakaavat, joiden mukaan kaupunkia 
rakennetaan, muut strategiset asiat sekä valtuustoaloitteet. Osa asioista 
merkitään tiedoksi. Valtuuston käsiteltäväksi määrättyjä asioita ei voida 
vähentää, mutta jos kokousrytmiä pystytään muuttamaan niin, että ne 
kokoukset, joissa ei ole käsiteltävänä asemakaava-asioita tai muita kiireellisesti 
päätettäviä asioita, jätetään pitämättä ja asiat siirretään seuraavaan 
kokoukseen, eivät vaikutukset kaupungin kehittämiseen taikka kuntalaisten 
palveluihin ole merkittäviä. Asemakaavoituksen aikatauluista riippuen saattaisi 
olla mahdollista, että voitaisiin jättää 2-3 kokousta pitämättä.

Kaupunginvaltuuston kokousmenoista vähennetään lisäksi 10 %.



22. Kaupunginhallituksen menovähennykset

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut

Kiinteistökulut

Muut kulut -35 -35

Kulut yhteensä -35 -35

Nettovaikutus -35 -35

Vaatii investointeja

YHT 1000€

35

Toimenpiteen kuvaus:

Kaupunginhallitukselle on 
käyttösuunnitelmassa osoitettu 330 000 e. 
Kaupunginhallituksen kokouksia pidetään 
jatkossa joka toinen viikko eli käytännössä 
kokouskerrat puolitetaan. Yhden kokouksen 
kustannukset ovat n. 1 500 e

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Kaupunginhallitus käyttää merkittävää valmistelu- ja päätösvaltaa. 
Lappeenrannassa kaupunginhallitus on perinteisesti kokoontunut kesäaikaa 
lukuun ottamatta kerran viikossa eli muihin kuntiin nähden sangen usein. 
Kokousrytmiä harventamalla viivästyvät päätökset vastaavasti. Osa asioista 
voitaisiin delegoida viranhaltijoille taikka ottaa käyttöön sähköinen 
päätöksentekomenettely (=ajasta ja paikasta riippumaton päätöksenteko 
ennen kh:n kokousta. Jos joku toimielimen jäsenistä ei hyväksy tai ei vastaa 
määräajassa, asia on käsiteltävä kokouksessa). Sähköistä 
päätöksentekomenettelyä voitaisiin käyttää esimerkiksi erilaisten 
lupalausuntojen käsittelyssä, joissa on usein sitovat määräajat ja joissa kh:n
lausunto perustuu käytännössä toimialojen jo laatimiin lausuntoihin 
(ympäristölupiin liittyvät lausunnot yms). Kokousrytmin harvennus ei poista 
kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden käsittelypakkoa, joten tarvittaessa 
kokous voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta.

Kokousrytmin harvennus saattaa lisätä kh:n kokousten kestoa ja sitä kautta 
palkkioita.



23. A-E. Sosiaali- ja terveystoimen avustukset

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut

Kiinteistökulut

Muut kulut -282 -282

Kulut yhteensä -282 -282

Nettovaikutus -282 -282

Vaatii investointeja

YHT 1000€

282

Toimenpiteen kuvaus:
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöavustusten leikkaus:
a) Leikataan kaikki järjestöavustukset (100%, 232 000 e)
b) Leikataan puolet järjestöavustuksista (50%, 116 000 e)
c) Leikataan 10 % vuoden 2017 järjestöavustustasosta 
(10%, 23 000 e)
d) Leikataan lasten ja nuorten harrastusavustusmääräraha 
osittain (10 %, 5000 e)
e) Leikataan lasten ja nuorten harrastusavustusmääräraha 
kokonaan (100 %, 50 000 e)

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Sosiaali- ja terveystoimen omaan toimintaan vuodelle 2017 varatuista määrärahoista järjestö-avustuksiin osoitettiin 232 000 e 
ja 50 000 e varaus heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Järjestöjen ja 
harrastustoiminnan tukeminen ei ole kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Avustustoiminta tukee kaupungin strategian 
hyvinvointinäkökulman toteuttamista. 

Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksia sopeutettiin valtuuston päätöksen talouden tasapainotusohjelman mukaisesti 
300.000 eurolla vuosina 2014–2016 (100 000 e/v). Ennen avustusmäärärahojen leikkausta järjestöavustushakemuksia tuli 
vuosittain noin 60 kappaletta ja jaettujen avustusmäärärahojen suuruus vaihteli 50 - 80 000 e välillä.  2017 hakemuksia tuli 14 
kappaletta ja jaettujen avustusten suuruus vaihteli 300 – 79 100 e välillä. Avustusleikkaukset ovat kohdistuneet niin 
sanottuihin järjestöjen normaalitoiminnan avustuksiin ja niillä ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia järjestökenttään. Vuonna
2017 pienempiin järjestöavustuksiin käytettiin 14 400 e ja ns. yhteistoiminta-avutsuksiin (Heikintalo, MLL, Saimaan 
Kriisikeskus) 137 600 e. Lisäksi järjestöavustusten määrärahoista on rahoitettu kaupungin hallituksen jatkuvilla päätöksille mm.  
As. Oy Veljeskoti vuokra (3491 e), Lappeenrannan Seudun Työnhakijoiden ruokalavuokra (12 384 e) sekä  Ylämaan Kosenkoti-
yhdistys ry:n allasavustus kuntaliitossopimukseen perusteen (64 500 e).

Pienemmistä järjestöavustuksista luopuminen ei vaikuttane suuresti järjestökentän toimintaan mutta esimerkiksi 
yhteistoiminta-avustusten leikkauksilla on vaikutusta julkisen palveluverkkoa täydentäviin palveluihin ja  avustusten leikkaus 
voi johtaa toimintojen alasajoon, mikä  voi puolestaan ohjata asiakkaita takaisin Eksoten palveluiden piiriin. 

Sosiaali- ja terveystoimen omasta toiminnasta on rahoitettu vuoden 2015 syksystä heikoimmassa asemassa olevien lasten ja 
nuorten harrastustoimintaa.  Vuoden 2017 syksyn haussa tuettiin 80  ja kevään 94 lappeenrantalaisen lapsen ja nuoren 
harrastustoimintaa. 

Harrastusavustus on suunnattu lapsille ja nuorille, joiden harrastaminen on uhattuna perheen tiukan talouden vuoksi. Tukea 
on myönnetty vain lukukausimaksuihin laskua vastaan ja sellaisiin harrastuksiin, joiden kustannukset ovat nousseet 
Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päättämien junioreiden liikuntamaksujen käyttöönoton tai taiteen perusopetukseen 
kohdistettujen avustusleikkausten seurauksena. Harrastusavustus on saanut myönteisen vastaanoton niin hakijoiden kuin 
harrastustoiminnan järjestäjien keskuudessa. Avustusmuodon lakkautus voi vaikutta noin 80-90 Lappeenrantalaisen 
taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevan lapsen ja nuoren harrastustoiminnan jatkumiseen tai harrastuksen 
aloittamiseen. Harrastetukea tarvitsevien perheiden määrä on ollut kasvussa.



24. Energia-konsernin tuloutuksen nostaminen

Säästö 1000 € Toimeen-
panovuosi

Kokovuotinen

Toimintatuotot

Henkilöstökulut

Kiinteistökulut

Muut kulut

Kulut yhteensä

Nettovaikutus 2000 2000

Vaatii investointeja

YHT 1000€

2000

Toimenpiteen kuvaus:
Energia-konsernin tuloutusvaadetta alennetiin 2 Me 
vuodesta 2017 alkaen. Keskeisimpänä syynä oli, että 
Energia-konsernin täytyy investoida haja-asutusalueilla 
lain edellyttämällä tavalla sähköverkon maakaapelointiin. 
Lisäksi konsernilla on edessään hyvin mittava investointi 
jätevesiratkaisuun.

Tällä toimenpiteellä tuloutus nostetaan takaisin vuosien 
2014-2016 tasolle. Summa näkyy kaupungin 
tuloslaskelmassa rahoitustuotoissa- ja kuluissa.

Toimenpiteen vaikutukset palveluihin:

Lappeenrannan kaupungin taloussuunnitelman lähtökohtana vuosille 2017 – 21 on ollut, että Energialta 
eri tavoilla tuleva tuloutus on vuositasolla 12 Me/vuosi, kun se vuosina 2014-2016 oli 14 Me/vuosi. 
Tuloutuksen pienentäminen helpottaa Energian talouden hallitsemista. Nykytilanteessa erityisesti 
päivittäisen rahoitustilanteen pitäminen positiivisena on ollut haastavaa. Energia onkin joutunut 
turvautumaan omistajan tilapäislainoitukseen 1 – 2 kertaa vuodessa.
Energian toimittamien tuotteiden keskihinnat ovat valtakunnallisia keskiarvoja korkeammalla niin sähkön 
siirrossa, kaukolämmössä kuin vesituotteissakin. Tähän tilanteeseen jouduttiin, kun vuonna 2014 
tuloutustaso kohosi 14 Me:oon vuodessa. Sähkön siirtohintaan kohdistuvat kovat hinnannousupaineet 
johtuen varman sähköverkon vaatimista investoinneista. Investointitason pitäisi tulevina vuosina olla yli 
50% nykytasoa korkeampi, että verkko täyttäisi vuonna 2028 asetetut tavoitteet. 
Oletuksella, että toteutuneesta tuloutuksen alentamisesta puolet kohdistetaan sähkön siirron hintaan, 

-pienenevät sähkön siirron lähivuosien hintojen nousupaineet tasolle 10 – 20% ( muuten 20 – 30% ),

-velkaantumisen maksimimäärä varman sähköverkon seurauksena pienenee 30 miljoonasta eurosta alle 
20 miljoonaan euroon,

-kaukolämmön hintaa ei muuteta 2 vuoteen ja taso painuu alle valtakunnan keskiarvon vuodesta 2018 
alkaen,

-vesituotteiden hinnoittelu saavuttaisi valtakunnan keskiarvon v. 2017, jos ei tulevan jätevesi-investoinnin 
vaikutusta viedä hintoihin ennen investoinnin alkamista,

-sähkön myynnin hinnoitteluun tuloutuksella ei ole vaikutusta
Tuloutusvaateen nostaminen vuosien 2014-2016 tasolle kumoaisi nämä vaikutukset.


