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Alkusanat

Valtuusto hyväksyy kaupungin talousarvion. Talousarviossa osoitetaan määrärahat kaupungin palveluiden järjestämiseen ja 
kaupungin investointeihin. Näiden rahoittamiseksi kaupunki kerää veroja ja saa valtionosuuksia. Talousarviossa valtuusto asettaa
kaupungille myös toiminnalliset tavoitteet.

Kaupungin tulee huolehtia asukkaidensa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Ensimmäistä kertaa tätä toteutetaan 
talousarvion valmistelussa. Asukkailla on mahdollisuus antaa palautetta toimialajohtajien talousarvioesityksestä ennen kuin 
lautakunnat käsittelevät sitä. Kaikki julkaisukelpoisuuden edellytykset täyttävät palautteet välitetään lautakunnille ja ne tulevat 
myös julkisesti nähtäville.

Palautetta voi antaa kaupungin itse tuottamien palveluiden osalta. Maakunnalliset palvelut, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut ja 
pelastuslaitos eivät ole tässä kokonaisuudessa mukana.

Kaikki palaute on tervetullutta, mutta erityisesti toivomme rakentavia kehittämisehdotuksia. Kaupungin taloudellinen liikkumavara 
on hyvin pieni. Jos palautteessa toivotaan lisää rahallista panostusta johonkin toimintaan, on se otettava toiselta kohdalta pois. 
Tämän vuoksi on laadittu kuvaukset kohteista, joista niin halutessa voidaan vähentää rahoitusta ja kohdentaa toisin. Kyse ei siis 
ole toteutettavaksi tarkoitetusta leikkauslistasta, vaan vaihtoehdoista, joista lisäpanostukseen voi esittää siirrettäväksi rahoitusta. 
Vaihtoehdot on kuvattu dokumentissa taloudellinen liikkumavara.

Tämä on tiivistelmä talousarviosta. Talousarvioesitykseen tarkemmin perehtyviä varten on julkaistu koko talousarviokirja.

2



LAPPEENRANNAN 

KAUPUNKI

Tuloksen muodostuminen

Kaupungin palveluiden järjestämiseen varataan ensi vuonna 384,3 

miljoonaa euroa. Tämä toimintakate muodostuu menojen ja 

tulojen, kuten asiakasmaksujen erotuksesta. Määrärahojen 

kohdentuminen eri palveluille esitetään jäljempänä.

Palvelut rahoitetaan pääasiassa verorahoituksella. Verorahoitus 

koostuu verotuloista ja valtionosuuksista.

Vuosikate osoittaa, paljonko kaupungille jää rahoitusta 

investointeihin palvelujen järjestämiseen käytettävän rahamäärän 

jälkeen. Poistot ovat investoinneista kullekin vuodelle ajoittuvia 

kuluja. Jos vuosikate ylittää poistot, on tulos ylijäämäinen. 

Taloussuunnitelmavuosien tuloksen tulee yhteensä olla vähintään 

0. 

Lappeenrannan tuloksen ennakoidaan olevan verotulojen heikon  

kehityksen vuoksi alijäämäinen vuosina 2018 ja 2019. Tulos 

kääntyisi ylijäämäiseksi vuona 2020 ja 2021.
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Miljoonaa euroa

KS

2017

TS

2018

TS

2019

TS

2020

TS

2021

TS

2018-2021

TOIMINTAKATE -381,0 -384,3 -387,9 -391,9 -396,3 -1 560,4

Verotulot 286,9 288,3 291,0 296,0 299,5 1 174,8

Valtionosuudet 104,6 104,7 105,0 107,0 108,6 425,3

   Rahoitustuotot ja -kulut 8,8 8,8 8,8 8,7 8,7 35,0

VUOSIKATE 19,3 17,5 16,9 19,8 20,4 74,6

   Suunn. muk. poistot -23,7 -21,0 -20,6 -20,5 -20,5 -82,6

Satunnaiset tuotot 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0

TILIKAUDEN TULOS -4,4 -1,5 -1,7 1,3 1,9 0,0
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Verorahoitus

Suurin osa verorahoituksesta koostuu kunnallisverosta, jota 

maksetaan lähes kaikista tuloista, kuten palkka- ja 

eläketuloista ja useimmista sosiaalituista. Lappeenrannan 

tuloveroprosentti on 21. Koko maan keskimääräinen 

veroprosentti on 19,91. Yksi veroprosentti tuottaa 

Lappeenrannassa noin 11,5 miljoonaa euroa.

Maaomaisuudesta ja rakennuksista peritään kiinteistöveroa. 

Yritysten maksamat tuloverot eli yhteisöverot jaetaan valtion 

ja kuntien kesken. Kuntien osuus on noin 31 %. 

Yhteisöverotulo sisältää myös puun myyntituloista 

maksettavat verot.

Valtionosuuksilla tasataan kuntien välisiä eroja palvelujen 

järjestämisen kustannuksissa ja verotulopohjissa. 
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Kiinteistöveroprosentit 

Lappeenrannassa 2018:

Yleinen 1,30

Vakituiset asuinrakennukset 0,55

Muut asuinrakennukset 1,15

Voimalaitokset 2,85

Rakentamaton rakennuspaikka 3,00
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Investoinnit ja lainat

Palvelujen järjestämisen vuosittaisten kulujen jälkeen jää noin 

18-20 miljoonaa euroa investointien rahoittamiseen ja lainojen 

lyhentämiseen. Ilman rakennusinvestointeja investoinnit ovat 

8-11 miljoonaa euroa vuodessa. Lainoja lyhennetään 7-11 

miljoonaa euroa vuodessa. Uutta velkaa kaupunki ei ota.
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Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n rakennusinvestoinnit

Miljoonaa euroa 2018 2019 2020 2021

Hovinpellon päiväkodin uudisrakennus 3,1

Kourulan päiväkotikoulu 2,6 2,7

Kesämäenrinteen koulun peruskorjaus 6,0 6,0

Urheilutalon peruskorjaus 6,8 6,8

Keskustan uusi päiväkoti 0,2 1,8 1,8

Monitoimijäähalli 0,2 0,2 14,6 15,0

Joutsenon koulun peruskorjaus 0,5 6,0 10,0 6,1

Pääkirjaston peruskorjaus 0,1

Monarin peruskorjaus 0,1

Lauritsalan 1-9 koulun peruskorjaus 0,2 0,2 10,8

Länsialueen koulut ja päiväkodit 0,5 2,7 5,3 5,0

Itä-alueen paloaseman suunnittelu 0,1 0,2

Pienet investointihankkeet 2,5 2,5 2,5 2,5

Yhteensä 22,7 29,1 34,2 39,6

Kaupungin rakennushankkeet toteuttaa kesäkuusta 2017 alkaen 

kaupungin yhtiö Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy. 

Rakennusinvestointeja tehdään 23-40 miljoonalla eurolla 

vuodessa. Näiden investointien rahoittamiseen Lappeenrannan 

Kuntakiinteistöt Oy ottaa velkaa, jonka lyhennykset kaupunki 

maksaa vuokrissa. Vuokrien nousu on yksi Lappeenrannan 

lähivuosien suurimmista talouden pulmista.

Miljoonaa euroa TA TS TS TS TS

2018 2019 2020 2021 18-21

Tulorahoitus 18,0 17,4 20,3 20,9 76,6

Investoinnit

Kaavoitus 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2

Maan hankinta 1,6 1,4 1,5 1,5 5,9

Kadut, puistot, torit 6,9 6,2 5,6 6,0 24,6

Ympäristönsuojelu 0,2 0,1 0,1 0,5 0,9

Liikuntapaikkojen rakentaminen 0,8 0,8 0,8 0,9 3,3

Koneiden ja kaluston hankinta 0,7 0,7 0,7 0,7 2,8

Uusien rakennusten varustaminen 0,2 2,5 0,0 2,1 4,9

Elinkeinopoliittiset hankkeet 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

Pelastuslaitoksen hankinnat 0,4 0,4 0,4 0,4 1,7

Omaisuuden myyntitulot -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -8,0

Investoinnit, netto yhteensä 10,1 11,3 8,4 11,3 41,2

Toiminnan ja investointien rahavirta 7,9 6,1 11,9 9,6 35,4

Velkojen lisäys (+), vähennys (-) -7,9 -6,1 -11,9 -9,6 -35,5



LAPPEENRANNAN 

KAUPUNKI

Lappeenrannan kaupunki

Ilman yhtiöitä ja maakunnallista toimintaa

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Lukiokoulutus

Nuorisotoimi

Kulttuuritoimi

Liikuntatoimi

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut

Toimialajohtaja Tuija Willberg

Kulttuuri- ja

liikuntaltk

Lasten ja

nuorten ltk

Maaomaisuuden hallinta

Kaupunkisuunnittelu

Kadut ja ympäristö

Rakennusvalvonta

Elinvoima ja kaupunkikehitys

Toimialajohtaja Pasi Leimi

Kaupunki-

kehitys ltk
Rakennuslupajaosto

Yrityspalvelut

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
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Nettomenot toimialoittain

Kaupungin oman toiminnan nettomenoista lasten ja 

nuorten palvelujen 96 miljoonan euron kokonaisuus 

kattaa 2/3. Muut palvelukokonaisuudet ovat 

keskenään lähes saman kokoisia, noin 10 miljoonan 

euron budjeteilla. Yhteisissä palveluissa on kaikkia 

toimialoja koskevia keskitetysti järjestettyjä toimintoja.
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Ennen kuin maakuntauudistus toteutuu, ovat sosiaali- ja 

terveyspalvelujen (Eksote), pelastuslaitoksen, 

maaseututoimen ja ympäristöterveydenhuollon menot 

osa kaupungin budjettia. Eksoten osuus budjetista on 

hieman yli 60 %. Lappeenrannan osuus 

pelastuslaitoksen menoista on noin 7 miljoonaa euroa.
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Oman toiminnan menot lajeittain

Ilman maakunnallisesti järjestettyjä palveluja kaupungin 
menot ovat 176,1 miljoonaa euroa. Henkilöstömenojen 
osuus on tästä lähes puolet.

Ruoka- ja puhtauspalvelut sekä talous- ja tietohallinnon 
palvelut ostetaan kaupungin osaksi omistamilta yhtiöiltä, 
Saimaan Tukipalvelut Oy:ltä ja Saimaan Talous ja Tieto 
Oy:ltä.

Muut palvelujen ostot ovat enimmäkseen esiopetus- ja 
päivähoitopalvelujen ostoja, koulukuljetus- ja 
joukkoliikennepalvelujen ostoja sekä katujen ja 
ulkoalueiden kunnossapitopalvelujen ostoja.

Avustuksista runsaat 4 miljoonaa euroa on lasten 
kotihoidon tukea. Muut avustukset ovat toiminta-
avustuksia muun muassa musiikki- ja tanssiopistoille sekä 
muille yhdistyksille.

Suurin osa rakennuksista vuokrataan kaupungin 
omistamalta Lappeenrannan Toimitilat Oy:ltä.
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Yhteiset palvelut
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Koko kaupunkia palvelevat toiminnot on koottu yhteisiin 

palveluihin.

Konsernijohtoon kuuluvat ylintä päätösvaltaa käyttävä valtuusto, 

kaupunginhallitus sekä johtavat viranhaltijat. Vaalien järjestämisen 

rahoitus sisältyy konsernijohtoon. Vuonna 2018 järjestetään 

presidentinvaalit ja maakuntavaalit. 

Konsernipalveluissa on kaikkien toimialojen tukipalveluhenkilöstö, 

kuten sihteerit ja asiakasneuvojat. Myös asiantuntijatehtävissä 

työskentelevät, kuten lakimiehet ja tietohallinnon asiantuntijat, 

toimivat konsernipalveluissa koko kaupungin toimintaa tukien.

Yhteisiin menoihin on koottu koko kaupungin osalta muun muassa 

työllisyyden hoitoon, tietojärjestelmien ylläpitoon, 

työterveyshuoltoon, viestintään ja tapahtumiin varatut määrärahat. 
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Lasten ja nuorten palvelut

Päiväkotien ja koulujen tapa kasvattaa ja opettaa on muuttunut. Eri 
oppiaineita opetetaan enemmän yhdistetysti. Esimerkiksi laskemista 
voidaan harjoitella samalla, kun ollaan luontoretkellä. 

Peruskoululaisia opetetaan osaamaan laaja-alaisesti. Se tarkoittaa 
muun muassa taitoa ajatella ja oppia, keskustelutaitoja ja kulttuurien 
tuntemista. Myös arjessa pärjäämistä ja itsestään huolehtimista 
harjoitellaan. Tieto- ja viestintätekniikan hallinta on keskeistä. Nuoria 
perehdytetään yrittäjyyteen, työelämässä toimimiseen ja 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Lasten ja nuorten hyvinvointia ja harrastusmahdollisuuksia parannetaan 
lisäämällä toimintaa yhdessä kolmannen sektorin kanssa. 

Yksityisten päiväkotipalvelujen ostaminen lopetetaan. Tilalle otetaan 
käyttöön palveluseteli, jolla vanhemmat voivat ostaa päivähoitopaikan 
yksityisestä hoitopaikasta.

Aikuislukion toiminta nykymuotoisena päättyy. Jatkossa voi suorittaa 
lukion aineopintoja, joista peritään kustannukset kattava maksu.
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Kulttuuripalvelut

Lähikirjastojen varustaminen omatoimikirjastoiksi jatkuu, mikä 

mahdollistaa aukioloaikojen lisäämisen.

Sähköisiä aineistoja ja palveluja hankitaan lisää perinteisten 

aineistojen rinnalle. 

Myös museossa on tähtäimessä kokoelmien ja näyttelyiden 

avaaminen digitaalisen palvelun välityksellä.

Museon uuden perusnäyttelyn suunnittelu jatkuu.

Orkesteri ja teatteri houkuttelevat yleisöä monipuolisella 

ohjelmistoillaan.

Asiakkaiden osallistamista lisätään kaikissa kulttuuripalveluissa ja 

jatketaan asiakasraatien ym. toimintaa.
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Liikuntapalvelut

Liikuntaneuvontaa annetaan jatkossa myös senioreille, nuorille ja 
lapsille. 

Lähiliikuntapaikkoja rakennetaan lisää ja ulkoliikunnan olosuhteita 
parannetaan (5–8 kohdetta/vuosi) 

Kimpisen urheilukenttää korjataan vuoden 2019 Kalevan Kisoihin. 

Keilahalli-urheilutalon perusparannus toteutetaan vuosina 2018–2019. 
Perusparannuksen ajaksi etsitään väistötilaa judolle, karatelle, 
kamppailulajeille, painonnostolle, soutajille ja naisvoimisteluryhmille 
sekä syyskaudeksi 2019 palloilulle. Keilailutoimintaa siirtyy kaudella 
2018–2019 esim. Imatralle ja Rauhaan. Ammunnan ja yleisurheilun 
toiminta sekä koulujen sisäliikunta urheilutalon palloiluhallissa 
keskeytyy vain syys–marraskuun ajaksi v. 2019.

Muukon haulikkoradalla ampumatoimintaa voidaan jatkaa vasta sitten, 
kun uudet maaperän suojaustoimenpiteet on tehty.

12



LAPPEENRANNAN 

KAUPUNKI

Elinvoima ja kaupunkikehitys
Kaupunkirakenteen eheyttämistä ja tiivistämistä jatketaan.

Kaupunkisuunnittelun painopiste on ydinkeskusta ja sen lähialueet. 

Kaupungintalon edustatorin kunnostusta jatketaan ja se saadaan 

valmiiksi ensi vuonna.

Kaupunki ei ala periä hulevesimaksua.

Tori- ja tapahtumatoimintojen osalta tehdään selvitys ja otetaan 

käyttöön uusi toimintatapa.

Toimialalla otetaan käyttöön avainasiakasmalli eli määritetään 

tärkeimmät yritysasiakkaat ja nimetään näille 

avainasiakasvastaavat. Osallistavaa ja vuorovaikutteista 

toimintatapaa suunnittelussa kehitetään edelleen. 

Pien-Saimaan ja muiden vesistöjen kunnostustoimenpiteitä 

jatketaan. Toimiala tukee asukkaita ja yrityksiä ilmastonmuutoksen 

hillinnän edistämisessä. 
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Toimintatuotot

yht. 14,1 milj euroa
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Katujen, puistojen ja torien rakentaminen 2018
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YHTEENSÄ 6.850.000 EUROA

Liikenteen sujuvoittaminen ja ympäristön kohentaminen

• liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen

• Marian aukion ja Kurkipatsaan saneeraus

• kevyenliikenteen yhteyksien parantaminen mm. Snellmanninkadulla, Lappeentiellä ja Sammon lahden kouluverkon alueella

• joukkoliikenteen pysäkkien parantaminen

• lasten liikennepuiston saneerauksen jatkaminen

• rantaraitti Huhtiniemen kohdalla

• vanhojen leikkipaikkojen kohentamista

Korjausvelan hallinta

• Mattilassa, Harapaisessa, Voisalmessa, Kaukaalla, Hartikkalassa, Karhuvuoressa ja töiden jatkaminen Valtakadulla

Keskeneräisten katujen valmiiksi rakentaminen

• kohteita mm. Ojala-Tuomelassa ja Ruoholammella

Tonttituotanto

• täydentämiskaavojen toteuttaminen jatkuu, mm. Voisalmessa Kalliovillankuja

Edustatorin peruskorjaus

• Kirkko- ja Villimiehenkadun kannet

Ulkovalaistuksen vaihtaminen energiaa säästävämmäksi

Luumäki-Imatra ratahankeen kaupungin kohteiden suunnittelu

• mm. Kisapuiston ja Pontuksen alituksen alikulku
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Eurot ja henkilöt
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Toimialojen henkilöstö & toimintakatteet
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Talousarvion ja strategian aikataulu

17

Kuntalaisten 
kuuleminen

16.-22.10.

Lautakuntien 
ja yhtiöiden  

käsittelyt 

30.10.-6.11.

Kaupungin-
johtajan 

esitys

17.11.

Kaupungin-
hallituksen 

I
käsittely

20.11.

Kaupungin-
hallituksen 

II 
käsittely

27.11.

Kaupungin-
valtuuston

käsittely

11.12.
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