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YLEISTÄ 

YLEISPERUSTELUT 

 
Talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen antamien vuosien 2018–2021 käyt-
tötalouskehysten ja pitkän aikavälin investointiohjelman pohjalta. Talousarvio on 
valmisteltu vuoteen 2021 saakka nykyisen rakenteen mukaan, eli maakuntauudis-
tuksen vaikutuksia kunnan tehtäviin ja rahoitukseen ei ole otettu kehyksiin. Alun 
perin maakuntauudistuksen piti toteutua 2019 alusta. Nyt aloitusta on siirretty 
vuoteen 2020. Maakuntauudistuksen toteutusaikatauluun liittyy vielä siis epävar-
muutta, eikä uusia hallituksen esityksiä ole vielä annettu. Talousarvio laaditaan voi-
massa olevan lainsäädännön pohjalta, mikä on myös Kuntaliiton suositus. Toimin-
nallisesti uudistukseen varaudutaan täysimääräisesti ja talousarviossa maakunnal-
liseksi eriytyvä toiminta on muuten huomioitu tämänhetkisen tiedon mukaisena. 
Tämän vuoksi talousarvio on ryhmitelty siten, että maakunnalliset toiminnot ovat 
erikseen ja kaupungin toiminnaksi uudistuksen jälkeenkin jäävät toiminnot erik-
seen. 
 
Verotulot 
 
Lappeenrannan ansiotulopohjan kehitys on ollut viime vuosina heikkoa talouden 
matalasuhdanteen vuoksi. Vuonna 2016 ansiotulot kasvoivat edelliseen vuoteen 
nähden 0,6 %. Etenkin palkkatulojen kehitys oli vaatimatonta, sillä ne pysyivät käy-
tännössä edellisen vuoden tasolla kasvaen vain 0,1 %. Valtakunnallisesti palkkatu-
lot kasvoivat 1,7 %. Kuluvan vuoden loppua kohden ennusteet ovat parantuneet, 
mutta ansiotulojen kasvu jäänee kuitenkin alle yhden prosentin. Väestöraken-
teesta johtuen huomattavaa kasvua on vain eläketuloissa. 
 
Taloussuunnitelmassa ansiotulojen kehitys perustuu väestöennusteen mukaiseen 
työ- ja eläkeikäisen väestön määrän kehitykseen. Ansiotason oletetaan kasvavan 
keskimäärin yhden prosentin vauhtia, minkä mukaan myös kaupungin henkilöstö-
menoissa on varattu palkkaratkaisun kustannusvaikutukseen. Mikäli työllisyys Lap-
peenrannassa paranee merkittävästi ja kaupunki alkaa saada muuttovoittoa työ- 
ja eläketuloa saavista uusista asukkaista, voi ansiotulojen kehitys olla ennakoitua 
parempaa. 
 

Valtion veropolitiikalla alennetaan myös kunnallisveron tuottoa, koska näin vero-
tusta saadaan kevennettyä myös alemmissa tuloluokissa. Vuodelle 2017 tehdyt ve-
roratkaisut vähensivät kunnallisveron tuottoa arviolta 5,4 miljoonalla eurolla. Vuo-
delle 2018 verotusta kevennetään etenkin työtulovähennystä kasvattamalla. Tästä 
koituva verotulomenetys kompensoidaan valtionosuuksissa. 
 
Yhteisöveron tuotto on vaikeimmin ennakoitavissa ja siinä on tyypillisesti poik-
keuksellisia tekijöitä. Vuodelle 2017 osui ennennäkemätön kertaerä, joka kasvatti 
kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta yli 200 miljoonaa euroa. Lappeenrannan 
osuus tästä on noin kolme miljoonaa euroa. Poikkeuksellinen kertaerä vaikuttaa 
vuosien 2018 ja 2019 yhteisöveron jako-osuuksia alentavasti, eli Lappeenranta saa 
koko maan yhteisöveron tuotosta aiempaa pienemmän suhteellisen osuuden. Li-
säksi on mahdollista, että koko veroerä palautuu verovelvolliselle, jolloin se peri-
tään myös kunnilta takaisin. Mikäli näin tapahtuu, menetetään yhteisöveroa kak-
sinkertaisesti siihen nähden, mitä vuonna 2017 saatiin ennakoimattomana tulona. 
Yhteisöverokertymän odotetaan valtakunnallisesti kasvavan selvästi tulevina vuo-
sina. Jako-osuuksien muutoksen vuoksi Lappeenrannan yhteisöverotuloihin on 
odotettavissa merkittävämpää kasvua vasta vuodelle 2020. 
 
Kiinteistöveropohjan odotetaan kasvavan kaksi prosenttia vuodessa, mikä vastaa 
viime vuosien toteutunutta tasoa. Maapohjan arvostukseen on valmisteilla muu-
toksia, jotka saattavat nostaa verotusarvoja. Vaikutukset ajoittuvat aikaisintaan 
vuodelle 2020. 
 
Veroprosentit ovat samalla tasolla kuin 2014–2017 eli veroprosentit ovat seuraa-
vat: 
Tuloveroprosentti: 21,00 
Kiinteistöveroprosentit: 
Yleinen 1,30 
Vakituiset asuinrakennukset 0,55 
Muut asuinrakennukset 1,15 
Voimalaitokset 2,85 
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 
Yleishyödyllisiä yhteisöjä verotetaan yleisen kiinteistöveron mukaisesti. 
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Valtionosuudet 
 
Valtionosuuksien määrän muutokseen vaikuttavat kunnan väkiluvun ja ikäraken-
teen muutos, kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus, muiden mää-
räytymistekijöiden muutokset sekä eduskunnan päättämät kuntien tehtävämuu-
tokset ja suoranaiset valtionosuusleikkaukset. Valtionosuusjärjestelmän sisällä 
toimii myös kuntien välinen verotulojen tasaus.  
 
Kuntaliitto tuottaa kunnille ennakollisia valtionosuuslaskelmia seuraavalle vuo-
delle. Myöhemmille taloussuunnitelmavuosille muutokset jäävät kunnan itse arvi-
oitaviksi. Valtionosuusennusteessa vuosille 2018–2021 on huomioitu väestöen-
nusteen mukaiset asukasluvun ja ikärakenteen muutokset ja edellisvuosien tasoon 
perustuen muut valtionosuuksien määräytymistekijöiden muutokset. Verotulojen 
tasauksen muutos perustuu taloushallinnon omaan veroennusteeseen. 
 
Vuoden 2018 valtionosuuksiin kohdistuu leikkauksia. Kilpailukykysopimuksen pe-
rusteella leikataan valtionosuutta 1,6 miljoonaa euroa. Kuntien ja valtion välinen 
kustannustenjaon tarkistus on poikkeuksellisesti negatiivinen, mikä vähentää val-
tionosuutta yli kahdella miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtävä-
muutokset leikkaavat valtionosuutta 0,6 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatusmaksu-
jen alentamista kompensoidaan valtionosuuden 0,4 miljoonan euron lisäyksellä. 
Verovähennysten kompensaationa valtionosuutta lisätään noin 1,8 miljoonalla eu-
rolla. Lappeenrannan keskimääräistä heikompi veropohjan kehitys kasvattaa vero-
tulojen tasausta noin 2,5 miljoonalla. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on 
kunnille negatiivinen ammatillisen koulutuksen kunnan rahoitusosuuden vuoksi. 
Kokonaisuutena valtionosuuksia ennakoidaan kertyvän noin 0,5 miljoonaa euroa 
vuoden 2017 tasoa vähemmän. 
 
Verorahoitus 
 
Taloussuunnitelmavuosien 2018–2021 aikana odotetaan verotuloja ja valtion-
osuutta, eli kokonaisuutena verorahoitusta kertyvän 1.600 miljoonaa euroa. Tule-
vina vuosina valtion päätöksin todennäköisesti edelleen kevennetään verotusta, 
minkä vaikutukset odotetaan kompensoitavan valtionosuuksissa. Siten tulevien 
vuosien verotuloksi kirjattava määrä voi poiketa olennaisestikin ennusteesta, 
mutta se kompensoituisi valtionosuuksien lisäyksenä. Verotulojen tilitysjärjestel-
mästä johtuen myös vuotuinen toteuma voi vaihdella. Verotulot kirjataan maksu-
perusteisesti sen vuoden tuloksi, jona ne on kunnalle tilitetty. 
 

 

 
 
 
Tuottojen ja kulujen kehitys 
 
Tilakeskuksen yhtiöittäminen 1.6.2017 lukien on siirtänyt pääosan sisäisistä vuok-
ratuloista sekä kaikki toimitilojen ylläpitokulut kaupungin talousarviosta Lappeen-
rannan toimitilat -konserniin. Kaupungin oma toimintakate heikkenee 1,5 miljoo-
naa euroa, kun tilakeskuksen käyttötaloudessa ollut korjausinvestointeja varten 
kertynyt kate poistuu. Konsernin tasolla muutos on neutraali. 
 
Varhaiskasvatusmaksut alenevat vuoden 2018 alusta. Maksuja alennettiin ensim-
mäisen kerran jo 1.3.2017 lukien. Maksutulot vähenevät näiden alennusten myötä 
noin miljoonalla. Kirjasto on menettänyt maakuntakirjaston aseman, mikä vähen-
tää valtion tukea noin 80.000 eurolla. 
 
Oman toiminnan kustannustason muutoksiin on varauduttu pääosin keskitetysti, 
koska palkkaratkaisun vaikutus ei ole vielä tiedossa. Kaupunginhallitus oikeutetaan 
kohdentamaan lautakuntien kehyksiin kate keskitetystä varauksesta, kun toteu-
tuva kustannusvaikutus on selvillä. Talousarviossa on varauduttu palkkaratkaisun 
osalta yhden prosentin nousuun. Peruskorjausten ja uudisrakennusten pääoma-
vuokriin nykyisenlaajuisina tiloina on keskitetty varaus. Vuodelle 2018 ei ole val-
mistumassa uusia kohteita. Vuoden 2017 talousarvioon nähden oman toiminnan 
menot nousevat 0,3 % vuodelle 2018. 
 

TILIVUOSI TP 2016 ENN 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 2018-2021

Kunnallisvero 250 125 243 619 242 516 244 514 247 853 250 331 985 213

Muutos % 0,1 -2,6 -0,5 0,8 1,4 1,0 0,7

Yhteisövero 21 482 24 991 20 065 20 253 21 390 21 827 83 535

Muutos % -6,3 16,3 -19,7 0,9 5,6 2,0 -3,3

Kiinteistövero 24 814 25 209 25 719 26 233 26 758 27 292 106 001

Muutos % 2,8 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 296 421 293 819 288 300 291 000 296 000 299 450 1 174 750

Muutos % -0,1 -0,9 -1,9 0,9 1,7 1,2 0,5

Peruspalvelujen valtionosuus 115 796 111 000 110 700 111 000 113 000 114 550 449 250

Muutos % 7,0 -4,1 -0,3 0,3 1,8 1,4 0,8

Opetus- ja kultt. valtionosuus -7 722 -5 771 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -24 000

Muutos % 6,6 -25,3 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0

VALTIONOSUUS YHTEENSÄ 108 074 105 229 104 700 105 000 107 000 108 550 425 250

Muutos % 8,1 -2,6 -0,5 0,3 1,9 1,4 0,8

VERORAHOITUS YHTEENSÄ 404 495 399 048 393 000 396 000 403 000 408 000 1 600 000

Muutos % 1,9 -1,3 -1,5 0,8 1,8 1,2 0,6
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Maakunnallisen toiminnan osalta on tässä vaiheessa tekninen varaus palkkaratkai-
sun aiheuttamaan 0,7 %:n nettomenomuutokseen vuoden 2018 alkuperäiseen ta-
loussuunnitelmaan nähden.  
 
Rahoitustuotot ja -kulut 
 
Korkotaso on pysytellyt historiallisen matalana. Välitöntä merkittävää nousua ei 
ole näköpiirissä, mutta suunnitelmakauden loppua kohden korkotason nousu on 
todennäköistä. Äkillisiä korkotason vaihteluja vastaan lainasalkku on suojattu.  
Rahoitustuottoihin sisältyy tuloutukset konserniyhtiöiltä. Kehyksessä on pidetty 
Energia-konsernin tuloutus kaupungille kuluvan vuoden tasolla. 
 
Arvioitu vuosikate 17,5 miljoonaa euroa riittää kattamaan kaupungin omat net-
toinvestoinnit, jotka ovat 12,1 miljoonaa euroa. Kaupungin oma lainakanta tulee 
kääntymään laskuun, koska talonrakennusinvestoinnit toteutetaan Lappeenran-
nan toimitilat -konsernissa. Tämä merkitsee talonrakennusinvestointeihin otetta-
van velan siirtymistä kaupungin konsernitaseeseen. Kaupunki vastaa investointien 
rahoituksesta vuokrien kautta, mikä edellyttää riittävää tulorahoitusta.  
 
Kaupungin lainasalkusta suurin osa erääntyy seuraavan kolmen vuoden aikana ja 
nämä lainat täytyy osittain korvata uusilla. Suurin osa lainoista on otettu aikana 
jolloin lainamarginaalit olivat hyvin alhaiset. Tällä hetkellä yleinen näkemys on, 
että korkotaso pysyy lyhyellä aikavälillä alhaisena, mutta muun muassa pankkien 
kiristyvät vakavaraisuusvaateet ja kuntien verotusasema maakuntauudistuksen 
jälkeen nostavat riskiä siitä, että lainojen keskikorot nousevat pitkällä aikavälillä 
merkittävästi. Lisäksi kaupunkikonsernin suuret investointitarpeet nostavat kon-
sernin rahoituskuluja pitkällä aikavälillä huomattavasti. 
 
Kaupungin rahoitustuottojen ja -kulujen nettotuotoksi neljän vuoden aikana enna-
koidaan 35,0 miljoonaa euroa. 
 

 
 

Kaupungin lainamäärä laskee noin 35,5 miljoonaa euroa vuoden 2021 loppuun 
mennessä. Talonrakennusinvestointien kasautuminen sekä Energia-konsernin 
mittavat investoinnit sähköverkon maakaapelointiin ja jätevesiratkaisuun aiheut-
tavat kuitenkin sen, että kaupunkikonserni tulee velkaantumaan arviolta 133,4 
miljoonaa euroa vuoden 2021 loppuun mennessä.  
 
Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteet 
 
Tämän talousarvion kanssa samanaikaisesti hyväksytään Lappeenranta 2033 stra-
tegia. Osana strategian toimeenpanoa on muotoiltu kaupunginhallituksen vas-
tuulla olevia erillisohjelmia ja toimialojen toteuttamia kehitysohjelmia. Ohjelmien 
toteuttamisen rahoitusmallia on selostettu jäljempänä yksityiskohtaisten peruste-
luiden kappaleessa 1.3. 
 
Lisäksi toimialoilla voi olla muutamia omaan toimialaansa kiinteästi lakisääteisten 
velvoitteiden täyttämiseen ja niiden kehittämiseen liittyviä tavoitteita, jotka on 
määritelty valtuustoon nähden sitoviksi. 
 
Talousarvion rakenne 

Talousarvio jakaantuu tuloslaskelmaosaan, käyttötalousosaan, investointiosaan ja 
rahoitusosaan. Talousarvioon liitetään yleinen perusteluosa, sitovat yksityiskohtai-
set perustelut ja henkilöstöpoliittinen osa. 

Käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa 
 
Talousarvion käyttötalousosan euro-osuudessa esitetään vastuualueittain tulot ja 
menot sekä niiden erotuksena muodostuva toimintakate. Sitovuustasolla on lisäksi 

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Kaupungin lainakannan kehitys, M€ 195,8 195,8 187,9 181,8 169,9 160,3

Lainat/asukas 2690 2690 2582 2498 2335 2203

Konsernin lainakannan kehitys, M€ 520,0 516,1 529,3 569,1 599,7 649,5

Lainat/asukas 7146 7092 7274 7820 8240 8925

Konsernin lainakanta ilman 

asuntotuotantoa, M€ 355,3 354,1 369,5 408,1 437,8 486,4

Lainat/asukas 4882 4866 5083 5608 6016 6684

Konsernin lainakanta ilman 

asuntotuotantoa ja energiaa, M€ 293,0 300,4 322,3 347,8 363,0 387,6

Lainat/asukas 4026 4128 4434 4779 4988 5326
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poistobudjetti. Toimintakatteen ja poistojen jälkeen muodostuu sitovuustason ti-
likauden tulos, jonka puitteissa tulee kattaa käyttötalousmenojen ohella investoin-
neista aiheutuvat poistot. Sitovuustasojen tuloslaskelmien pohjalta on koottu yh-
teen koko kaupungin tuloslaskelma lisäten toimintakatteen jälkeen koko kaupun-
kia koskevat erät: verot, valtionosuudet ja muut rahoituserät.  
 
Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet toimialoille sekä 
osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimialalle tai toimie-
limelle tehtävien suorittamiseen. 
 
Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, 
korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin 
suunnitelman mukaisiin poistoihin. 
 
Investointiosa 
 
Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai han-
keryhmille. Investointiosassa esitetään hankkeen tai hankeryhmän kustannusar-
vio, talousarviovuonna tarvittava määräraha sekä suunnitelmavuosille arvioitu 
käyttötarve.  
 
Kaupunginvaltuusto päätti 26.9.2016, että kaikki toimitiloihin liittyvät toiminnot ja 
yhtiöt yhdistetään Lappeenrannan Toimitilat - konserniin. Muutos tuli voimaan 
1.6.2017 alkaen. Tämän johdosta talousarvion investointiosassa ei esitetä talonra-
kennushankkeita. 

  
Rahoitusosa 

 

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen 
investointien nettokassavirta on yli- tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan kassavir-
ralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituksellisesti katettu 
tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT KEHYKSET 

1.1 Lautakuntien ja toimialajohdon vastuu / käyttösuunnitelmat 

 Lautakunta ja toimialajohtaja vastaavat toiminnan järjestämisestä valtuuston 
hyväksymän talousarviokehyksen puitteissa. Lautakunnat kohdentavat resurs-
sit toimialajohtajan esityksestä tärkeimmiksi katsomilleen toiminta-alueille. 
Lautakunnat vastaavat siitä, että kaupunginvaltuuston päättämää talousar-
viota ei ylitetä.  

 
Lautakuntien talousarvion mukaisten käyttösuunnitelmien vuodelle 2018 on 
oltava valmiina 31.1.2018 mennessä. Samassa yhteydessä tulee laatia vuodet 
2019–2021 kattava taloussuunnitelma käyttösuunnitelmatasolla talousohjel-
man mukaisiin kehyksiin sovitettuna. 
 

1.2 Talousarvion sitovuus 

 Talousarvion käyttötalousosan kehykset jakautuvat seuraaviin sitovuustasoi-
hin: 
- Konsernijohto- ja hallinto (KH) 
- Kotikuntakorvaukset (LaNuL) 
- Lasten ja nuorten palvelut (LaNuL) 
- Kulttuuripalvelut (KuLiL) 
- Liikuntapalvelut (KuLiL) 
- Kaupunkikehitys (KaKeL) 
- Rakennusvalvonta (Ralujaos) 
- Maaomaisuuden tuotot (KaKeL) 
- Tilakeskus (KH) 
- Sosiaali- ja terveystoimi (KH) 
- Etelä-Karjalan liiton maksuosuus (KH) 
- Hankintapalvelut (KH) 
- Etelä-Karjalan pelastuslaitos (Ekpela) 
- Lpr seudun ympäristötoimi (LupaL) 
- Etelä-Karjalan maaseututoimi (KaKeL) 

Lautakuntaa sitoo kehyskohtainen tilikauden tulos. Sitovuudessa tulee huomi-
oida, mitä jäljempänä on mainittu kulujen kirjaamisesta muiden kuin toimin-
takatteeseen sisältyvien erien sekä strategisen rahoituksen osalta. Talouden 

kuukausiseuranta perustuu toimintakatteen seuraamiseen.  
 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi voivat 
laatia käyttösuunnitelman raamista poiketen siten, että taseyksikön syntyvä 
alijäämä katetaan taseyksikön kertyneestä ylijäämästä. Taseeseen kertynyt 
ylijäämä ei saa muuttua alijäämäksi. 
 

1.3 Strateginen rahoitus 
  

Talousarvio sisältää kaksi uutta rahoituskomponenttia: strateginen erillisra-
hoitus ja strateginen kehitysrahoitus. Strateginen kehitysrahoitus sisältää kan-
nustinosan. Molempien rahoituskomponenttien käytöstä päättää kaupungin-
hallitus. 
 
Strategisella erillisrahoituksella rahoitetaan 3-6 Lappeenranta 2033 strate-
gian mukaista erillisohjelmaa. Jokaiselle ohjelmalle nimetään ohjelmajohtaja. 
Kaupunginjohtajalla on oikeus osoittaa kyseisistä määrärahoista enintään 
100.000 euroa ja ohjelmajohtajalla enintään 50. 000 euroa strategisiin hank-
keisiin ja kehittämistoimenpiteisiin.  
 
Strategisella kehitysrahoituksella tarkoitetaan toimialojen sisäistä kehitystoi-
mintaa tuottavuuden kasvattamiseksi ja palveluiden laadun parantamiseksi. 
Kehitysrahoituksella rahoitettavat menot ovat pääosin luonteeltaan kerta-
luontoisia. Lautakunnat voivat käyttösuunnitelmassa osoittaa kehyksestään 
määrärahan strategiseen kehitysrahoitukseen.  
 
Toimialajohtajalla on oikeus esittää kaupunginjohtajalle enintään 100.000 eu-
ron hanke tai kehitystoimenpide strategiseen kehitysrahoitukseen tai strate-
giseen erillisrahoitukseen. Tätä suuremmat hankkeet esittää lautakunta kau-
punginhallitukselle.  
 
Strateginen rahoitus ei koske maakunnallista palvelutoimintaa. 

 
1.4 Investoinnit ja näihin liittyvät poistot ja niiden suhde toimialojen menoke-
hyksiin  

Lautakuntia sitova kehys on sitovuustason tilikauden tulos, joka sisältää toi-
mintakatteen ja poistot. Lautakunnan tulee huomioida, että sen on pystyttävä 
kattamaan investoinneista aiheutuvat poistot suunnitelmavuosien mukaisista 
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talouskehyksistä. Lisäksi suunnitelmakaudella tulee huomioida, että seuraa-
van suunnitelmakauden kehyksissä poistotaso ei tule kasvamaan. 
 

 Lautakunta päättää investoinneista suunnitelmavuosien tilikauden tuloksesta 
koostuvan raamin sallimissa rajoissa. Investointiosassa on esitetty suunni-
telma investointeihin käytettävästä rahamäärästä. Se ei ole lautakuntia sitova. 

  
Kaupungingeodeetti päättää enintään 120.000 euron arvoisesta kiinteän 
omaisuuden hankinnasta pientonttien hankintaan varatun määrärahan puit-
teissa.  Kaupunginhallitus päättää muista investoinneista, joista ei kirjata suun-
nitelman mukaisia poistoja.  

 
 Kaikki yhdyskuntatekniikkaan liittyvät investoinnit ja näihin liittyvät poistot tu-

lee sisällyttää elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan alaisille kustannus-
paikoille.  Sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätevesi-investoinnit poistoineen ovat kui-
tenkin osa Lappeenrannan Energia -konsernin talousarviota. 

 
 Kaikki liikuntapaikkarakentamiseen liittyvät investoinnit, jotka eivät ole talon-

rakennusta, ja näihin liittyvät poistot tulee sisällyttää liikuntatoimen alaisille 
kustannuspaikoille.  

 
 Kone- ja kalustohankinnoista päättää lautakunta. Kaikki kyseiset investoinnit 

ja näihin liittyvät poistot tulee sisällyttää toimialan alaisille kustannuspaikoille. 
Investointeihin liittyviin päätöksiin täytyy aina sisällyttää konsernihallinnon 
lausunto investoinnin talousvaikutuksista. 
 

 Kaikki talonrakennusinvestoinnit toteutetaan Lappeenrannan toimitilat -kon-
sernin taseeseen. Toimialojen menokehykseen talonrakennusinvestoinnit vai-
kuttavat vuokran muutoksena. 

 
 Kaikki ensikertaisen varustamisen investoinnit ja näihin liittyvät poistot tulee 

sisällyttää rakennusta käyttävän toimialan alaisille kustannuspaikoille. 
 Investointeihin liittyvien lainojen korot katetaan rahoitusosasta. 
 
 Alle 10.000 euron yksittäinen hankinta on aina käyttötalouteen kirjattava 

meno. 
 
 
 

1.5 Tilakeskuksen yhtiöittäminen  
 

Valtuusto teki päätöksen, jossa toimitilojen vuokrausvastuu siirtyi tilakeskuk-
selta Lappeenrannan toimitilat -konsernille 1.6.2017 alkaen. Kaupungin omis-
tamia rakennuksia ei siirretty Lappeenrannan toimitilat – konserniin, vaan ra-
kennusten siirrosta päätetään erikseen kaupunginhallituksessa. 
 
Tilakeskuksen taseyksikkö perii rakennuksista peruskorjausvastiketta sisäi-
senä vuokrana toimialoilta ja pääomavuokraa ulkoisena vuokrana Lappeen-
rannan Yritystilat Oy:ltä. Siltä osin kuin peruskorjausvastike ei kata rakennus-
ten poistoja (muut kuin salkuissa A ja B olevat rakennukset), katetaan syntyvä 
taseyksikön alijäämä kaupungin vuosikatteesta. 
 

 Kaikki talonrakennusinvestoinnit toteutetaan Lappeenrannan toimitilat – kon-
sernin taseeseen.  

 
Useita kohteita tulee peruskorjausikään valtuustokauden aikana. Uudisraken-
nusten tilavuokrat ovat väistämättä korkeammat kuin nykyisten. Tilojen te-
hokkaaseen käyttöön ohjaamiseksi on tärkeää erottaa toisistaan uusien tilojen 
vaatima korkeampi vuokra ja mahdollisesti samaan aikaan tehty toiminnan 
laajennus.  
 
Suunnitelmavuosien talouskehyksiin on varattu keskitetty määräraha, josta 
kohdennetaan uusia vuokria varten rahoitus nykyisen laajuiselle toiminnalle. 
Jos toimiala haluaa laajentaa toimintaansa, vuokra täytyy tältä osin kattaa pe-
rusrahoituksesta.  
 
Ylläpitovuokria korotetaan vuosittain rakennuskustannusindeksin muutosta 
vastaavasti. Pohjana on edellisen tilinpäätöksen mukainen ylläpitomenojen 
taso. Talouskehyksiin on varattu keskitetty määräraha ylläpitovuokrien indek-
sin muutoksesta aiheutuvaa nousua varten. 
 
Jos vuokrien määräytymisperusteita uudistetaan, toteutetaan se siten, ettei 
se lisää tai vähennä toimialojen muita resursseja. Mikäli vuokran määrityspe-
rusteiden muutoksista aiheutuu toimialoille vuokramuutoksia, saavat ne au-
tomaattisesti vastaavat määrärahat tai vuokratason laskiessa määräraha lei-
kataan pois, jolloin järjestely on vuokralaisen näkökulmasta kustannusneut-
raali. 
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Talonrakennusinvestointeihin liittyvä ensikertainen varustaminen toteute-
taan kaupungin taseeseen. Toimialojen talouskehyksiin sisältyy ensikertaisen 
varustamisen poistot, ja ne tulee kattaa suunnitelmavuosien mukaisista ta-
louskehyksistä. Ensikertaiseen varustamiseen ei sisällytetä sellaisia laitteita tai 
irtaimistoa, jotka toimiala normaalisti hankkii käyttötalousmäärärahoilla. Tar-
kemmat ohjeet antaa tarvittaessa konsernihallinto. 
 
Lappeenrannan toimitilat – konsernin ja rakennusta käyttävän toimialan on 
ennen rakentamisen aloittamista tehtävä vuokrasopimus. Vuokrasopimuk-
sessa tulee sopia vuokra-ajan pituudesta ja kohteen kuntotasosta sopimusajan 
lopussa. Kuntotasosta sovitaan tarkemmin erikseen määritellyllä tavalla. Mi-
käli vuokrasopimusaika on vähemmän kuin kohteen poistoaika, tulee sopi-
muksessa sopia kohteen jäännösarvosta sopimusajan lopussa. Vuokrasopi-
muksessa on lisäksi sovittava ehdoista ja korvausmenettelystä, mikäli toimiala 
ennen sopimusajan päättymistä yksipuolisesti ilmoittaa luopuvansa rakennuk-
sen käyttämisestä palvelutuotannossaan. Periaate tällaisessa tapauksessa on, 
että jos korvaavaa käyttöä ei löydetä, tulee toimialan kattaa jäljellä olevat 
vuokravastuut omasta talouskehyksestään. Edellä kerrotut asiat sisältävä 
vuokrasopimus on tehtävä myös talousarvion valmistumishetkellä olevista 
keskeneräisistä kohteista. 

 
1.6 Määrärahojen käyttäminen talousarvio- ja suunnitelmavuosina 2018–2021 
ja vuoden 2017 alitusten tai ylitysten kattaminen 

Toimialojen tulee tuoda maaliskuun valtuuston kokoukseen esitys vuoden 
2017 tilinpäätökseen kirjautuneen määrärahaylityksen kattamisesta tai mää-
rärahan alituksen käyttämisestä vuosina 2018–2021.  
 

 Määrärahaylitys tulee kattaa seuraavina vuosina perusrahoituksen kehyk-
sestä. Määräraha-alituksen voi käyttää seuraavana vuonna perusrahoituk-
sessa kertaluonteisiin menoeriin tai sitä voi esittää siirrettäväksi strategiseen 
kehitysrahoitukseen. 

 
 Toimialojen tulee puolivuotiskatsauksen antamisen yhteydessä tehdä toteu-

tumisennuste vuosille 2018–2021 ja tehdä päätös niistä toiminnallisista muu-
toksista, joilla valtuuston päättämään talousarvioon päästään. Lisämäärära-
hoja ei myönnetä. Mikäli lautakunta ei saa tarvittavia päätöksiä tehdyksi, teh-
dään tarvittava tasapainotus kaupunginhallituksen toimesta. 

  

1.7 Maksujen ja taksojen tarkistaminen 

 Kukin toimiala päättää omista maksuistaan ja taksoistaan parhaaksi näkemäl-
lään tavalla.  

  
 1.8 Avustukset 

 Kaupunginhallitus on asettanut avustustoimikunnan. Avustustoimikunta päät-
tää konsernihallinnon ja sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista järjestöille, 
yhdistyksille, ryhmille ja toimikunnille myönnettävistä avustuksista. Avustus-
toimikunta käsittelee ennen lopullista päätöksentekoa lasten ja nuorten lau-
takunnan sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päättämät avustukset. 

 
Avustushakemukset uusiin kohteisiin ohjataan sen lautakunnan päätettäväksi 
ja määrärahasta katettavaksi, jonka toimialaan hallintosäännön mukaan avus-
tuksen kohteena oleva toiminta kuuluu. Ellei toiminta kuulu minkään lauta-
kunnan toimialaan, päättää avustuksesta avustustoimikunta konsernihallin-
non avustuksiin varatun määrärahan puitteissa. 
 
Yleisavustukset on haettava maksuvuoden 31.1. päivään mennessä. Koh-
deavustuksia voi hakea jatkuvasti, kuitenkin viimeistään kahta kuukautta en-
nen kohteen toteuttamista. Tapahtumaan myönnetyn kohdeavustuksen tulee 
aina sisältää mahdollisuuden markkinointiyhteistyöhön kaupungin näkyvyy-
den varmistamiseksi kyseisessä tapahtumassa. 

 
1.9 IT-hankinnat ja -sopimukset  

Kaupungin yhteisten tietojärjestelmien hankinnat ja sopimusten uusinnat kä-
sitellään konsernipalvelujen ohjausryhmässä, toimialajärjestelmien hankin-
nat ja sopimusten uusinnat joko elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan 
tai hyvinvoinnin ja sivistyksen toimialan ohjausryhmässä. 
 
Toimialat eivät saa uusia tietotekniikkaan liittyviä sopimuksia ilman asianmu-
kaisen ohjausryhmän lupaa.  
 
Tietohallintopäälliköllä on oikeus päättää keskitetyn ICT-budjetin hankin-
noista, joiden arvo on alle 30 000 euroa, tätä suuremmat päättää strategia- 
ja rahoitusjohtaja em. ohjausryhmää kuultuaan keskitetyn ICT-budjetin salli-
missa rajoissa. Toimialajohtajalla on em. ohjausryhmiä kuultuaan oikeus 
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päättää toimialajärjestelmien hankinnoista, kun hankinta rahoitetaan koko-
naisuudessaan toimialan kehyksestä. 

 
1.10 Arvonlisävero 

 Määrärahat ovat sekä käyttötalous- että investointiosassa arvonlisäverotto-
mia. 

  
1.11 Sisäiset erät 

 Toimialojen toimintatulot ja -menot sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset erät. 
  

 
2. HALLITUKSEN JA LAUTAKUNTIEN ERITYISKYSYMYKSET 

2.1 Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin välinen 
palvelusopimus (kaupunginhallitus)  

 Teksti tähän lisätään kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen, kun palveluso-
pimusneuvottelut Eksoten kanssa on saatu päätökseen. Alla oleva luku on kau-
punginhallituksen kehyspäätöksen mukainen. 

 
Vuoden 2018 maksuosuus 235.130.000 euroa.  

  
2.2 Lasten ja nuorten lautakunta 

Lasten ja nuorten palvelujen kehys sisältää määrärahan lasten itsenäisyyspäi-
väjuhlan järjestämiseen. Nuorisovaltuuston menot katetaan lasten ja nuorten 
palvelujen kehyksestä. 

  
2.3 Kaupunkikehityslautakunta 
 

Elinkeinojen kehittämistoiminta  
 
Elinkeinojen kehittämistoimiin varattavat määrärahat sisällytetään kaupunki-
kehityksen kehykseen. Tähän tarkoitukseen on käyttötalous- ja investointi-
osassa yhteensä 3.290.000 euroa, josta 500.000 euroa varataan Saimaan len-
toasema säätiölle lentoliikenteen ja lentokenttätoiminnan turvaamiseen. 
Muuten määräraha on jaettu konsernihallinnolle, elinvoima- ja kaupunkikehi-
tystoimialalle ja strategiseen erillisrahoitukseen. 

 

Omaisuuden myyntivoitot 

 Kaupungin tilakeskuksen taseyksiköllä olevan omaisuuden myyntiä, siltä osin 
kun valtuusto on siirtänyt rakennukset myytävien salkkuun, hoitaa kaupungin 
puolesta Lappeenrannan toimitilat Oy (Lato Oy). Laton tulee ennen rakennuk-
sen myyntiä varmistaa kaavoitusyksiköltä, ettei kaupunkikonsernilla ole maa-
poliittisia intressejä, jotka olisivat ristiriidassa kohteen myymisen kanssa. Kaa-
voituksen tulee ilmoittaa kantansa kahden viikon kuluessa ja jollei esteitä 
myynnille ole, Lato voi myydä kohteen kaupunginjohtajan tekemällä viranhal-
tijapäätöksellä. Mikäli kaupungilla on jokin maapoliittinen intressi asiassa, kä-
sitellään se omistajaohjausryhmässä, josta asia etenee tarvittaviin luottamus-
henkilöelimiin tai toimivaltaisen viranhaltijan päätökseksi. 

 
Opintien varikon, lentokentän ja Leirin alueen maankäyttöselvitys 
 
Opintien varikon, lentokentän ja Leirin alueesta tehdään maankäyttöselvitys. 
Opintiellä sijaitsevan kaupungin omistamien rakennuksien kunnosta ja käy-
töstä laaditaan selvitys.  
  
Hulevesien hallinta ja viemäröinti  

Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tulivat voimaan 
1.9.2014. Hulevesistä säädetään nyt kahdessa eri laissa. Vesihuoltolaissa sää-
detään huleveden viemäröinnistä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään 
pääasiassa kunnan velvollisuuksista ja erilaisista keinoista hulevesien hallin-
nassa. Maankäyttö- ja rakennuslain lähtökohtana on, että kunnan tulee järjes-
tää hulevesien hallinta ainakin asemakaava-alueella. Kunta vastaa hulevesien 
hallinnan järjestämisestä ja tekee myös siihen liittyvät päätökset. 
 
Yleistä hulevesimaksua ei kerätä. Kaupunki antaa hulevesien hallinnan Ener-
giaverkot Oy:n tehtäväksi. Kaupungin ja Energiaverkot Oy:n välille laaditaan 
palvelusopimus, jonka perusteella Energiaverkot Oy perii uusilta hulevesi-
asiakkailta liittymismaksut. Uudet investoinnit hulevesiverkostoon tapahtuvat 
Energiaverkot Oy:n toimesta. 
 
Energiaverkot Oy laskuttaa kaupungilta vuosittain verkoston vaatimien ylläpi-
tokustannusten, investointien ja siitä saatujen liittymismaksujen erotuksen. 
Koko Energiakonsernin tuloutusta tarkennetaan vastaavalla summalla, jolloin 
muutos on konsernitasolla kustannusneutraali. Tuloutus ja palvelusopimus kä-
sitellään samanaikaisesti. 
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Maankäyttösopimukset 
 

Kaupunginhallitus hyväksyy maankäyttösopimukset kaupunkikehityslauta-
kunnan esityksestä. Kaupungin maankäyttösopimuksella saamaa korvausta 
tuloutetaan sitä mukaa, kun sopimuksen mukaiset kaupungin vastuulle tulevat 
investoinnit toteutuvat. Korvaus tuloutetaan kohtaan kiinteistöjen myynti, 
maankäyttösopimukset. Korvausta ei voi käyttää muiden kuin sopimuksessa 
määriteltyjen menojen kattamiseen.  
 
Talousarviossa oleva yhdyskuntatekniikan investointimääräraha ei sisällä 
maankäyttösopimusten perusteella tehtäviä investointeja. Investointiosan ja 
käyttötalousosan nettovaikutukseltaan neutraalit määrärahamuutokset teh-
dään konsernihallinnossa tässä määritellyllä valtuutuksella ilman valtuuston 
erillistä päätöstä. Samassa yhteydessä tarkistetaan maankäyttösopimuksella 
katettavan investoinnin vaikutus suunnitelman mukaisiin poistoihin. 
 

2.4 Rakennuslupajaosto 
 
Rakennusvalvonnan määräraha on erotettu organisaatiouudistuksen yhtey-
dessä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kehyksestä omaksi kehyk-
sekseen. Rakennusvalvonnan tulee kattaa tuloillaan toiminnastaan aiheutuvat 
menot.  

 
2.5 Lupalautakunta 

 
Käyttötalouden kehyksistä on erotettu tulevien maakuntien järjestämisvas-
tuulle siirtymässä oleva toiminta. Seudullisen ympäristötoimen kehys sisältää 
myös ympäristönsuojelun, joka on jäämässä kuntien järjestämisvastuulle. 
Koska ympäristönsuojelu on toiminnallisesti vielä kiinteä osa muuta ympäris-
tötoimea ja euromääräisesti pieni kokonaisuus, ei sitä ole teknisesti erotettu 
ympäristötoimen kehyksestä. Ympäristötoimi velvoitetaan kuitenkin omassa 
toiminnassaan ja raportoinnissaan eriyttämään kunnan järjestämisvastuulle 
jäävä toiminta. 
 
 
 
 
 
 

 3 RAHOITUS 
 
3.1 Lainojen ottaminen 

Kaupunginjohtaja oikeutetaan päätöksellään strategia- ja rahoitusjohtajan esi-
tyksestä ottamaan pitkäaikaista tai tilapäistä lainaa rahoitustilanteen edellyt-
tämässä määrin siten, että kaupungin nettovelkaantuminen vuonna 2018 on 
enintään 20 miljoonaa euroa. 

Kaupunginjohtaja voi päättää kaupungin lainakannan hoidon edellyttämistä 
toimenpiteistä mukaan lukien johdannaisyleissopimusten tekeminen ja muut 
mahdolliset suojaustoimenpiteet.   

Kaupungilla on käytössä konsernitilijärjestelmä, jonka puitteissa on konserni-
tililimiitti lyhyen aikavälin kassanhallintaa varten. Limiitin jakautumisesta kon-
sernin sisällä päättää kaupunginjohtaja. 

3.2 Lainananto 

Kaupunginhallitus päättää pitkäaikaisten lainojen myöntämisestä.  

Kaupunginjohtaja voi päättää alle miljoonan euron suuruisten lainojen myön-
tämisestä konsernissa toimiville yhtiöille enintään viiden vuoden ajaksi, jos jär-
jestely on taloudellisesti perusteltu ja vähentää rahoituskuluja konsernita-
solla. 
 

3.3 Leasingrahoitus 

Kaupunginjohtaja voi päättää leasingsopimuksista, joiden hoitoon tarvitut 
määrärahat ovat toimialojen kehyksissä. Alle 100.000 euron suuruiset uudet 
leasing-sopimukset voi päättää strategia- ja rahoitusjohtaja. 
 
Vaihtovuokrauslaitteita koskevat leasingsopimukset hyväksyy strategia- ja ra-
hoitusjohtaja. 
 
Leasing-rahoitusvaihtoehtoa harkitessa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei 
kaupungin intressissä ole lunastaa vuokrakohdetta. Leasinghankintapäätök-
siin täytyy aina sisällyttää konsernihallinnon lausunto leasingrahoituksen ta-
lousvaikutuksista. 
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Kaupunginhallitus voi päättää käyttöomaisuuden myynnistä ja takaisinvuok-
rauksesta sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä maakunnalle siirtyviä toi-
mintoja koskien. 
 

4. INVESTOINNIT 

4.1 Maanhankinta 

 Maanhankinta luo edellytykset kaavoitukselle, tontti- ja asuntotuotannolle 
sekä elinkeinopolitiikalle.  Kaupunginhallituksella on oikeus tehdä kaupunkike-
hityslautakunnan esityksestä maanhankintaa enintään 5 miljoonalla eurolla 
vuoden 2018 aikana. Tästä summasta on arvioon perustuen huomioitu 1 mil-
joona euroa investointiosassa ja rahoituslaskelmassa. Hankintaesitykseen tu-
lee aina sisällyttää selvitys taloudellisista perusteista omaisuuserän hankki-
miseksi. 

 
Maanhankinnan edellytyksenä on, että ostettava kiinteistö ei aiheuta kaupun-
gille poistonalaisia kustannuksia ja että riski hankittavan maan arvon alenemi-
selle on kaupungin näkökulmasta erittäin vähäinen. Jos kaikki edellä mainitut 
ehdot eivät täyty, tulee hankinta tuoda erikseen valtuuston päätettäväksi. 
 

4.2 Talonrakennuksen pienet investointihankkeet 

 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2013 päättänyt niistä kiinteis-
töistä, jotka on tarkoitus pitkällä tähtäimellä säilyttää osana kaupungin palve-
lutuotantoa, jatkaa rakennushistoriallisesti merkittävän kiinteistön vuokraa-
mista ulkoisille tahoille tai jalostaa kiinteistö uuteen käyttöön osaksi palvelu-
tuotantoa. (Tilasalkut A ja B) 

 
 Talonrakennuksen pieniin investointihankkeisiin on määrärahavaraus Lap-

peenrannan toimitilat – konsernin investointiosassa. Tätä voidaan käyttää toi-
mialojen ja Lappeenrannan toimitilat – konsernin yhteisellä päätöksellä vain 
edellä mainittujen kohteiden arvoa säilyttäviin kunnossapitoinvestointeihin, 
joilla varmistetaan se, ettei rakennuksiin synny uutta korjausvelkaa. Lappeen-
rannan toimitilat - konserni laatii käyttösuunnitelman toimialoja kuultuaan. 

 Jos muihin kuin perusparannettaviin tai tilasalkkuihin A ja B kuuluviin tiloihin 
tulee laajempia korjaustarpeita, tulee Lappeenrannan toimitilat - konsernin ja 
tiloissa vuokralla olevan toimialan viiveettä järjestää tiloissa oleva toiminta 
muihin tiloihin tai tehdä asiasta päättävälle toimielimelle esitys kyseisen pal-
velutuotannon lopettamisesta. 

4.3 Rakennushistoriallisesti arvokkaat rakennukset  

Kaupungin palvelutuotannossa on koko joukko rakennushistoriallisesti merkit-
täviä rakennuksia. Palveluverkkojen ja palvelutuotannon prosessien muuttu-
essa osa näistä rakennuksista voi vapautua palvelutuotannosta muun muassa 
tilan käytön tehokkuutta haettaessa. Useimmiten palvelutuotannosta vapau-
tuville rakennuksille tulee löytää uusi käyttötarkoitus, jotta niiden säilyminen 
tuleville sukupolville turvataan. 
 
Rakennushistoriallisesti merkittävien rakennusten kehittämismahdollisuuk-
sien ja kehittämiseen liittyvien rajoitteiden selvittämiseksi perustetaan työ-
ryhmä, joka voi asiaan liittyen tilata pieniä selvityksiä enintään 100.000 eu-
rolla, joka katetaan joko elinkeinopoliittisesta määrärahasta tai Lappeenran-
nan toimitilat -konsernin talousarviosta.  Tavoitteena on linjata muun muassa 
kaavoituksen ja suojelun huomioon ottaminen rakennusten kehittämi-
sessä.  Tavoitteena on myös hakea mahdollisuuksia eri puolella kaupunkia si-
jaitsevien erityyppisten rakennusten toteuttamisratkaisuiksi. Yksi toteuttamis-
ratkaisu voi olla rakennuksen myyminen. Ennen kohteiden myymistä raken-
nusten kaavoitustilanne tulee tarkistaa yhteistyössä kaupunkisuunnittelun 
kanssa ja kaavat tulee tarvittaessa päivittää. 
 

 4.4 Lauritsalan koulu 

Lauritsalan koulussa tehtiin tiivistyskorjauksia vuoden 2016 aikana todettujen 
sisäilmaongelmien takia. Tammi-helmikuun vaihteessa vuonna 2017 koulun 
oppilaille ja henkilökunnalle tehdyn kyselytutkimuksen sekä aiemmin tehtyjen 
tiiveys- ja ilmanlaatumittausten perusteella tiivistyskorjausten voidaan todeta 
toimivan. Kuitenkin sekä oppilaiden että henkilökunnan joukossa on kyselytut-
kimuksen vastausten perusteella henkilöitä, jotka saavat koulussa oireita. 
 
Mikäli ilmenee, että tiivistyskorjaukset eivät enää toimi, on kaupunginhallituk-
sella oikeus välittömästi aloittaa riittävien korvaavien tilojen hankkimiseksi 
toimenpiteet, jotka aiheuttavat enintään 4,5 miljoonaan euron investointikus-
tannukset. 
 

4.5 Länsialueen koulujen väistötilat 

Talousarvioon ei tässä vaiheessa ole varattu määrärahaa tiedossa olevaan 
väistötilatarpeeseen länsialueen kouluille, joista akuutein tarve on Skinnarilan 
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koulussa. Asia ratkaistaan viimeistään kaupunginhallituksen käsittelyvai-
heessa. 
 

4.6 Jäähalli 

Tilakeskuksen teettämän ”Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen 
turvallisuuden arvioinnissa (300/2015)” mukaisen tarkastelun tuloksena on 
todettu, että jäähalli ei kestä nykynormien mukaista lumikuormaa ja hallin ra-
kenteet vaativat mittavia korjauksia. 
 
Kaupunginhallitus on 18.9.2017 päättänyt, että: 
 

1. Nykyiselle Kisapuiston pääjäähallille ei tehdä enää peruskorjaus- tai 
perusparannusinvestointeja, vaan tehdään ainoastaan viranomais-
ten vaatimat välttämättömät korjaustoimenpiteet. Tilojen käyttötur-
vallisuus tulee taata lumikuormaa tarpeen mukaan poistamalla. Ul-
kopuolisille käyttäjille annetaan oikeus kustannuksellaan tehdä hal-
liin tarvitsemiaan kunnostustoimenpiteitä, joita ei hyvitetä, kun hallin 
toiminta päättyy.  
 

2. Lappeenrannan Toimitilat Oy:lle (LATO Oy) annetaan tehtäväksi aloit-
taa heti uuden n. 5 000 istumapaikkaa käsittävän monitoimijäähallin 
tarveselvityksen laatiminen ja hankesuunnittelu.  
 
Tarveselvityksessä tulee kuvata ja selvittää pääkäyttötarkoitukseen 
tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkia vaihtoehtoiset 
käyttömahdollisuudet sekä arvioida eri ratkaisujen edullisuus. Erityi-
sesti tulee selvittää kaikki mahdollisuudet tilojen käyttämisestä muu-
hun toimintaan kuin pääkäyttötarkoitukseen niiden tilojen osalta, 
joita ei tarvita koko ajan jääurheiluun (katsomoiden alapuoliset tilat, 
isot aulatilat, jne.).  
 
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laa-
juutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koske-
vat tavoitteet. Hankesuunnittelun on käsiteltävä myös vaihtoehto, 
jossa yleisurheilun ja muun sisäliikunnan harrastushalli sijoitettaisiin 
uuden jäähallin yhteyteen. Valmisteluun tulee myös sisältyä ratkaisu-
vaihtoehtoja yleisurheilun ja muun sisäliikunnan harrastushallitar-

peen ratkaisuksi, mikäli sen toteuttaminen monitoimijäähallin yhtey-
teen osoittautuu erillisratkaisua kalliimmaksi ja siinä on huomioitava, 
että Länsialueen palveluverkkouudistuksessa ja Lauritsalan koulu-
hankkeessa parantuvat myös mm. salibandyn ja koripallon harrastus-
olosuhteet. 
 
LATO Oy:n tulee raportoida tarveselvityksen ja hankesuunnittelun 
etenemisestä kaupunginhallitusta säännöllisin väliajoin. Kaupungin-
hallitus antaa tarvittaessa täydentäviä ohjeita hankesuunnittelulin-
jauksiin.  
 

3. Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialalle annetaan tehtäväksi 
selvittää yhdessä LATO Oy:n ja liikuntatoimen kanssa uuden hallin si-
joituspaikka joko niin, että se sijaitsee nykyisen Kisapuiston jääurhei-
lukeskuksen alueella taikka muualla kaupungin keskustan välittö-
mässä läheisyydessä. Selvityksessä tulee ottaa kantaa mahdollisiin 
asemakaavamuutoksiin, eri vaihtoehtojen toteuttamisaikatauluihin, 
liikennejärjestelyihin, eri vaihtoehtojen infran investointikustannuk-
set, vaihtoehtojen vaikutukset hallin käyttökustannuksiin ja hallin 
saavutettavuuteen. 
 

4. Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen ja viimeistään 1.9.2018 mennessä 
tulee jättää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 
käsiteltäväksi perusteltu investointipäätösehdotus uuden monitoimi-
jäähallin sijaintipaikasta, tilaohjelmasta, toteuttamisaikataulusta, in-
vestointikustannuksista, käyttökustannuksista ja niiden rahoittami-
sesta.  
 
Tavoitteena tulee olla, että uusi halli on käytössä viimeistään v. 2021. 
Suunnittelua varten osoitetaan määräraha v. 2018 talousarviossa 

 
 
4.7 Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kalustohankinnat  

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ajoneuvokaluston osalta on alustavasti selvi-
tetty siirtymistä leasingrahoitukseen. Kaupunginjohtajalla on oikeus investoin-
tien sijaan käyttää leasingrahoitusta pelastustoimen kalustohankinnoissa, jos 
tähän päädytään kuntien välisissä neuvotteluissa. 
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5. KAUPUNKIYHTIÖT 

Yhtiöiden tulee selvittää mahdollisuudet tukityöllistämiseen omassa toimin-
nassaan. Yhtiöillä on velvollisuus myötävaikuttaa erikseen sovittavien määrien 
verran nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. 
 
Konserniyhtiöitä kehotetaan tarkastelemaan mahdollisuuksia myös toimitilo-
jen vähentämiseen taikka yhdistämiseen säästöjen aikaansaamiseksi. Konser-
niyhtiöiden tulee ennen uuden toimitilan vuokraamista varmistaa omistajaoh-
jaajalta, ettei konsernilla ole tarjota sopivia toimitiloja käyttöön. 
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HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OSA 

 
Hyvä johtaminen ja esimiestyö sekä osaavat ja hyvinvoivat työyhteisöt luovat poh-
jan laadukkaalle palvelutuotannolle. Lappeenrannan kaupunki haluaa panostaa 
henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen sekä toteuttaa oikeudenmukaista ja eri 
henkilöstöryhmien suhteen yhdenvertaista henkilöstöpolitiikkaa. Talouden tasa-
painottamiseen tähtäävät toimenpiteet toteutetaan Lappeenranta-sopimuksen 
hengessä sekä yhteistyössä toimialojen ja henkilöstön kanssa. 
 
Henkilöstöpoliittiset linjaukset huomioidaan myös kaupungin omistajaohjauk-
sessa. 
 
Vuosi 2018 on Lappeenrannan kaupungin uuden strategian ensimmäinen täytän-
töönpanovuosi. Myös keskeisimmät henkilöstöpoliittiset tavoitteet on johdettu 
strategiasta.  
 
Innostunut, osaava ja motivoitunut henkilöstö on kaupungin keskeinen menestys-
tekijä. Osana Lappeenranta 2033 -strategiaa käynnistetään laaja-alainen henkilös-
töohjelma, jonka kärkenä on henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin parantami-
nen.   
 
1. Henkilöstöresurssit 

Talousohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttaminen on edellytyksenä sille, 
ettei vuonna 2018 irtisanota henkilöstöä.  

 
Henkilöstön lomauttaminen on mahdollista lautakunnan esityksestä ja kaupungin-
hallituksen erillisellä luvalla tilanteessa, jossa toimiala ei muuten pääse talousar-
viokehykseensä. 
 
2. Henkilöstön rekrytointi 

Henkilöstöhankinnassa huomioidaan kaupunkistrategian linjaukset. Vakinaista 
henkilöstöä rekrytoidaan ensisijaisesti vain hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen välit-
tömään palvelutuotantoon. Muiden tehtävien pysyvä täyttäminen on mahdollista 
ainoastaan erityisestä syystä. 
 
Valtuudet tehtävien vakinaiseen täyttämiseen vahvistaa kaupunginhallitus. 

Määräaikaisen henkilöstön palkkaaminen on mahdollista toimialalle varattujen 
nettomäärärahojen (toimintakate) puitteissa ja henkilöstösuunnitelmat huomioi-
den. Lähtökohta on, että määräaikaista henkilöstöä käytetään vain tehtävissä, 
jotka liittyvät välittömään palvelutuotantoon. 
 
3. Työajan joustot ja vuorotteluvapaamahdollisuuksien käyttö 
 
Vuorotteluvapaa, etätyö ja muut työajan joustot ovat mahdollisia työnantajan har-
kintaan perustuen. 
 
4. Henkilöstön hyvinvointi 
 
Työhyvinvointitoiminnan painopiste vuonna 2018 on henkilöstön omaehtoisen 
liikkumisen edistämisessä. Henkilöstön omaehtoista liikkumista ja virkistäytymistä 
tuetaan sähköisen liikunta- ja kulttuurisetelin avulla. Setelin arvo vuonna 2018 on 
100 euroa. Etuuden toteuttamiseen varataan 165 000 euroa. 
 
Vuonna 2018 selvitetään mahdollisuudet työmatkaliikkumisen tukemiseen Green 
Lappeenranta-periaatteen mukaisesti. 
 
Alkuvuodesta 2018 toteutetaan koko organisaation kattava henkilöstökysely. 
 
5. Osaamisen varmistaminen 
 
Henkilöstön osaamista kehitetään kaupungin strategian ja palvelutarpeiden poh-
jalta sekä muutostilanteisiin varautuen. Näiden pohjalta laaditaan vuonna 2018 
koko valtuustokauden kattava osaamisstrategia. 
 
Keskitetysti hankittava täydennyskoulutus on kilpailutettu vuonna 2016. Lappeen-
rannan kaupungin sopimuskumppani vuoteen 2019 saakka on FCG Koulutuspalve-
lut Oy. 
 
Keskitetysti hankittavaan henkilöstökoulutukseen on vuonna 2018 varattu 30 000 
euroa. Tämä määräraha käytetään ensisijaisesti esimiestyön ja muutosjohtamisen 
tukemiseen. 
 
Toimialat varaavat edellä kerrotun lisäksi talousarvioihinsa määrärahaa oman 
alansa erityiskoulutuksen.  
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6. Muut henkilöstöpoliittiset tavoitteet 
 
Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31.1.2018. Alkuvuodesta 2018 
varaudutaan uusien sopimusten täytäntöönpanotehtäviin. Kaupunginhallituksella 
on käytettävissä sopimiskorotuksiin keskitetty määrärahavaraus. Siitä jaetaan kate 
lautakuntien kehyksiin, kun sopimuskorotusten kustannusvaikutus on tiedossa. 
 
Henkilöstöraportointijärjestelmä uudistetaan. 
 
Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä kehitetään taloudellisten realiteettien puit-
teissa.  
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ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTE-

KIJÖISTÄ 

 
Lappeenrannan kaupungin riskienhallintaohjelman mukaan riskienhallinnan pää-
määränä on kaupunkikonsernin omaisuuden ja tavoitteellisen toiminnan turvaa-
minen tapahtumilta, joissa niitä voisi kohdata huomattava menetys tai tavoittei-
den taikka lakisääteisten velvoitteiden saavuttamisen estyminen kuitenkin niin, 
että vahinkojen haittavaikutusten torjunnasta ja riskienhallinnasta aiheutuvien 
kustannusten summa minimoituu.  
 
Toimialat tarkastelevat osaltaan riskikartoitusta, joka on hyväksytty kaupungin joh-
toryhmässä keväällä 2016. Merkittävimpinä epävarmuustekijöinä riskikartoituk-
sessa nostettiin esiin vireillä oleva sote- ja maakuntauudistus, työllisyyden kehitys 
ja sisäilmaongelmat. 
 
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan 
kehittymiseen vaikuttavista seikoista esitetään kaupungin riskiluokituksen mukai-
sesti: 
 
Rahoitusriskit  
 
Kaupungin rahoitusriskit jakautuvat likviditeettiriskiin, luottoriskiin ja markkinaris-
kiin. Rahoitusriskien hallinnalla tähdätään ennen kaikkea oleellisten riskien tunnis-
tamiseen, riskirajojen määrittelyyn sekä ennakoitavuuden parantamiseen. Tavoit-
teena on taloudellisen tuloksen heilahtelujen vähentäminen sekä pitkällä aikavä-
lillä kaupungin rahoituksellisen tuloksen optimointi.  
 
Likviditeettiriski 
 
Maksuvalmiusriskiä hallitaan perusteellisella maksuvalmiussuunnittelulla ja kassan 
optimoinnilla. Lyhytaikaiseen rahoitukseen kaupungilla on käytössään konserniti-
lien luottolimiitit sekä kuntatodistusohjelma. Kuntatodistusmarkkinoiden sulkeu-
tumiseen on varauduttu laatimalla erillinen toimintasuunnitelma. Jälleenrahoitus-
riskiä hallitaan hajauttamalla kaupungin lainojen maturiteetteja sekä hyödyntä-
mällä monipuolisesti eri rahoituslähteitä. 
 
 
 

Luottoriski 
 
Suurimmat luottoriskit kohdistuvat lähinnä kaupungin myöntämiin takauksiin ja 
antolainasaamisiin, joista lähes kaikki ovat omilta tytäryhtiöiltä. Nämä harjoittavat 
liiketoimintaa ja ovat alttiina normaaleille markkinatalouden riskeille. Saamisiin ja 
takauksiin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole näköpiirissä. Kaupunkikonsernin vel-
kaantuminen tulee kuitenkin todennäköisesti nostamaan takausten määrää mer-
kittävästi jo kuluvan valtuustokauden aikana. 
 
Markkinariski 
 
Kaupunki suojautuu korkovirtariskiltä hajauttamalla lainasalkkua eri maturiteettei-
hin sekä säätelemällä kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen suhdetta salkussa. Lai-
nasalkkua suojataan myös koronvaihtosopimuksilla muuttamalla vaihtuvaa korkoa 
kiinteäksi koroksi. Kuten lainat, myös koronvaihtosopimukset hajautetaan eri ajan-
kohtiin ja maturiteetteihin. Johdannaisia käytetään ainoastaan suojaamiseen ja 
korkovirtariskin hallintaan.  
 
Kassavaroja ei sijoiteta osakkeisiin tai osakerahastoihin. Kaupungin kassanhallinta 
on järjestetty niin, ettei toimintoihin sitoudu tarpeettomasti pääomaa. 
 
Vahinkoriskit 
 
Vahinkoriskit liittyvät mm. henkilöihin kohdistuviin riskeihin, omaisuusvahinkoihin, 
keskeytyksiin, vastuisiin sekä ympäristövahinkoihin ja onnettomuuksiin. Näihin ris-
keihin on varauduttu vahinko- ja vastuuvakuutuksin. Vapaaehtoisten vahinkova-
kuutusten osalta kaupungin sopimuskumppani on IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja 
lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta LähiTapiola. Vuosina 2016–2017 ei ole 
toteutunut merkittäviä korvattavia vahinkoja.  
 
Toimitilan epäkelpoisuudesta aiheutuva riski käyttäjälle 
 
Erittäin merkittävä yksittäinen ongelma on lukuisten koulu- ja päiväkotikiinteistö-
jen huono sisäilma ja kunto. Näin siitä huolimatta, että kaupunki on jo usean vuo-
den ajan erityisesti investoinut koulujen ja päiväkotien uudisrakentamiseen ja pe-
ruskorjauksiin. Vuonna 2017 valmistui mm. Pontuksen koulu ja päiväkoti, jolla kor-
vattiin useita ikääntyneitä koulurakennuksia. Suurimpana yksittäisenä ongelma-
kohteena oli vuonna 2016 Lauritsalan koulu, jossa tehtiin laajoja korjaustoimenpi-
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teitä kuluneen vuoden aikana ja oireilua saatiin pienennettyä merkittävästi. Toi-
sena hyvin merkittävänä ongelmakohteena nousi vuoden 2016 aikana esiin Ke-
solan koulu, jonka oppilaat ovat muuttaneet Joutsenon koulukeskukseen ja jonka 
ratkaisuvaihtoehtoja mietitään Joutsenon koulukeskuksen hankkeen yhteydessä. 
Armilan paloasemalla on tehty laajoja korjaustoimenpiteitä ja paloaseman tulevai-
suutta arvioidaan jatkossa. Sisäilmaongelmat aiheuttavat riskejä henkilökunnan 
terveydelle sekä merkittävällä tavalla kaupungin taloudelliselle kantokyvylle. Kau-
punki kuitenkin jatkaa selkeää panostamista sisäilmasta johtuvien ongelmien rat-
kaisuihin. 
  
Muut henkilöstöön kohdistuvat riskit  
 
Työturvallisuusriskejä ehkäistään työpaikkojen sekä työsuojeluhenkilöstön kiinte-
ällä yhteistoiminnalla. Sisäilmaongelmien lisäksi ei ole havaittu muita merkittäviä 
työturvallisuusriskejä. 
 
Kaupungin henkilöstöä eläköityy jatkuvasti huomattavan paljon. Vaihtuvuus si-
nänsä on riski. Osaamista häviää ja toisaalta henkilökunnan määrää pyritään sa-
malla vähentämään. Uusien henkilöiden rekrytoinneissa on onnistuttu, mutta 
myös epäonnistumisen riski on olemassa. Lähes kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin 
on ollut sopivasti hakijoita. 
 
Henkilöstön hyvinvointia seurataan säännöllisesti työhyvinvointikyselyillä, joiden 
tuloksissa ei ole ollut nähtävissä merkittäviä muutoksia ja työhyvinvointi on säily-
nyt hyvällä tasolla. Sairauspoissaolot ovat alhaisia verrattuna kunta-alaan yleensä.  
 
Omaisuusriskit  
 
Rakentamiseen liittyviä teknisiä riskejä ja toiminnan keskeytysriskejä pienenne-
tään rakentamisen ja suunnittelun ohjauksella sekä suunnitelmallisella rakennus-
ten ylläpidolla ja erilaisilla turva- ja automatiikkajärjestelyillä. Esimerkiksi vesivuo-
toja on alettu ehkäistä asentamalla vesivuotovahteja. Toiminnan keskeytysriskien 
minimoimiseksi asennetaan paloilmoitinjärjestelmiä myös rakennuksiin, joihin vi-
ranomaisvaatimukset eivät niitä edellytä. Myös keskitetyllä kiinteistövalvonnalla, 
radontutkimuksilla, rakenteellisilla kuntotutkimuksilla vähennetään riskejä tai ai-
nakin niiden toteutumista pystytään ennakoimaan. 
 
Sisäilmaongelmien lisäksi kaupungin omaisuuteen ei ole kohdistunut merkittäviä 
vahinkoja. 

Sote- ja maakuntauudistus aiheuttaa kaupungille erittäin suuren kiinteistöriskin, 
sillä lakiluonnoksen mukaan maakunta on velvollinen vuokraamaan kaupungilta 
rakennuksia vain vuoden 2022 loppuun. Kaupungilla on maakunnallisille toimin-
noille vuokrattuna tasearvoltaan erittäin merkittävä kiinteistömassa, josta etenkin 
sote-rakennukset voivat jäädä tyhjilleen. Näiden rakennusten tasearvo vuoden 
2022 lopussa on noin 60 miljoonaa. 
 
Toiminnalliset riskit 
   
Palveluiden tuottaminen 
 
Sosiaali-ja terveysalalla Etelä-Karjalassa on jo tehty merkittävä uudistus, kun aika-
naan on muodostettu Eksote. Kuitenkin jo pitkään vireillä ollut valtakunnallinen 
sosiaali- ja terveysalan hallintouudistus sekä mahdollinen itsehallintoalueiden 
muodostaminen aiheuttaa vähintään epävarmuutta monilla aloilla. Vaarana on, 
että muu kehittämistoiminta hidastuu, kun hallintorakenteista ei ole täyttä var-
muutta. 
 
Tietohallinnon toimivuus  
 
ICT-palveluihin kohdistuvia riskejä ovat mm. ulkoiset uhkat kuten verkkohyökkäyk-
set, tietojen kalastelu ja haittaohjelmat sekä sisäisen toiminnan aiheuttamat riski-
tilanteet. ICT-palveluiden käyttäjille on tuotettu tietoturvaa ja hyvään tiedonhal-
lintatapaan on annettu ohjeistus keskeisimmistä asioista. Mm. kaupungin ajanta-
saistettu tietoturvapolitiikka ja tietohallinnon jatkuvuussuunnitelma valmisteltiin 
pääosin vuonna 2015 ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa tammikuussa 2016. 
Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä vastuita on myös täsmennetty konsernihallin-
non toimintasäännöissä. Kaupunki toimii uudistetun tietoturvapolitiikan vuosiru-
tiinien mukaisesti ja tietoturvaan liittyvät ajankohtaisasiat käsitellään neljännes-
vuosittain konsernipalveluiden ohjausryhmässä. Saimaan talous ja tieto Oy rapor-
toi tietoturvan toteutumisesta puolivuosittain kaupungin tietohallinnolle.  
 
Henkilötietojen tietosuojan varmistamiseksi on käynnistetty kehittämishanke, jolla 
varmistetaan, että kaupungin tietosuoja-asiat vastaavat toukokuussa 2018 voi-
maan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 
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Suhdannevaihtelut 
 
Merkittävimpinä toiminnallisina riskeinä ja epävarmuustekijöinä ovat olleet mm. 
taloudellinen taantuma Suomessa, työllisyystilanteen heikentyminen sekä Venäjän 
taloudellisen tilanteen heikentyminen. Tämän lisäksi Venäjän taloudellisen tilan-
teen heikentyminen sekä yleinen epävarmuus Venäjällä ovat aikaansaaneet mm. 
matkustajavirran ja matkailijoiden käyttämän rahamäärän selkeää vähenemistä 
sekä vientiyritysten toimintaedellytyksien heikentymistä. Venäjän taloudellinen ti-
lanne sekä matkustajavirrat ovat kuitenkin kääntyneet lievään nousuun. Venäjän 
tilanne on vaikuttanut Lappeenrannan kaupungin talouskehitykseen heikentävästi, 
mutta lievä käänne Venäjällä lienee tapahtumassa. 
 
Sopimukset  
 
Sopimushallinnan osalta esiintyy vielä kehitettävää. Lappeenrannan kaupunki on 
aloittanut yhdessä Saimaan talous ja tieto Oy:n, Imatran kaupungin ja Eksoten 
kanssa kehitysprojektin, joka tähtää työtehtävissä syntyvien asiakirjojen käsitte-
lyyn sähköisesti niiden koko elinkaaren ajan. Kokonaisvaltaiseksi asian ja asiakirja-
hallinnan sekä sähköisen arkistoinnin työkaluksi on valittu M-Files. Asianhallinta 
kokonaisuutena sisältää myös sopimustenhallinnan, johon toimialojen kaikki sopi-
mukset tulee tallentaa sopimusseurannan varmistamiseksi. 
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala laatii ja ylläpitää listaa merkittävien so-
pimusten ja tärkeiden hankkeiden mahdollisista riskeistä.  
  
Muut riskit 
 
Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista tai 
viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä 
 
Lappeenrannan kaupunki on useiden muiden kuntien ja kaupunkien tapaan kanta-
jana Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevassa ns. raakapuukartelliasiassa. Tuo-
mio on ilmoitettu annettavan 31.10.2017. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa on vi-
reillä riita-asia, jossa Joutsenon ja Luumäen palokunnan sopimuspalkkaiset sam-
mutusmiehet vaativat palkkasaatavia Lappeenrannan kaupungilta. Vaadittujen 
saatavien yhteismäärä on noin 2,2 miljoonaa euroa. Vaatimukset perustuvat sii-
hen, että työaikaan kuulumaton varallaolo tulisi jälkikäteen katsoa työajaksi ja tältä 
ajalta tulisi maksaa täysi palkka. Kaupunki on kiistänyt vaatimukset sekä määräl-
tään että perusteeltaan. Valmisteluistunnon ajankohtaa ei vielä ole määrätty. 
Muita merkittäviä oikeudenkäyntejä ei ole vireillä. 

 
Kaupunki on kantajana ja asianomistajana joissakin tavanomaisissa vahingonkor-
vaus- ja velkomusjutuissa.  
 
Maankäyttö  
 
Kaupungin maankäytön suunnitteluun liittyvät olennaisena kaavariskit. Yleis- ja 
asemakaavojen etenemiseen suunnitellussa aikataulussa vaikuttavat merkittävästi 
mahdolliset valitukset.  
 
Tietoisuus kohteista, joissa on pilaantuneita maa-aineksia, on lisääntynyt viime 
vuosina johtuen osin parantuneista tutkimusmenetelmistä. Pilaantuneiden mai-
den aiheuttamaan riskiin varaudutaan tarkoilla ennakkotutkimuksilla, joiden pe-
rusteella tehdään puhdistamisen kustannusarvio. Tilinpäätökseen 2016 on tehty 
varaus maa-alueiden puhdistamiseksi. 
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TULOSLASKELMAOSA 
 

  

 

Miljoonaa euroa

TP

2016

KS

2017 *)

TS

2018*)

TS

2019

TS

2020

TS

2021

TS

2018-2021

TOIMINTAKATE -389,1 -381,0 -384,3 -387,9 -391,9 -396,3 -1 560,4

Verotulot 296,4 286,9 288,3 291,0 296,0 299,5 1 174,8

Valtionosuudet 108,1 104,6 104,7 105,0 107,0 108,6 425,3

   Rahoitustuotot ja -kulut 11,5 8,8 8,8 8,8 8,7 8,7 35,0

VUOSIKATE 26,9 19,3 17,5 16,9 19,8 20,4 74,6

   Suunn. muk. poistot -23,4 -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 3,5 -4,4 -1,5 -1,7 1,3 1,9 0,0

*) Sisältää vuodelta 2016 siirretyt määrärahat (KV 27.3.2017)
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RAHOITUSOSA 
 

 
  

TP KS TA TS TS TS TS

2016 2017*) 2018*) 2019 2020 2021 2018-2021

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 26,9 19,3 17,5 16,9 19,8 20,4 74,6

Tulorahoituksen korjauserät -0,6 -1,9 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0

Investointien rahavirta

Investointimenot -33,2 -34,8 -12,9 -13,9 -11,0 -14,5 -52,3

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,9 1,8 0,8 0,6 0,6 1,2 3,2

Pysyvien vastaavien myynti 14,5 2,9 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0

Investoinnit, netto -16,8 -30,1 -10,1 -11,3 -8,4 -11,3 -41,1

Toiminnan ja investointien rahavirta 9,5 -12,7 7,9 6,1 11,9 9,6 35,5

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 30,0 24,6 55,9 17,7 3,1 101,3

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -21,0 -48,6 -32,5 -62,0 -29,6 -12,7 -136,8

Lyhytaikaisten lainojen muutos 14,8 18,6

Lainakannan muutokset, netto -6,2 0,0 -7,9 -6,1 -11,9 -9,6 -35,5

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten ja velkojen muutos -1,2 0,0

Vaikutus maksuvalmiuteen 2,1 -12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*) Sisältää vuodelta 2016 siirretyt määrärahat (KV 27.3.2017) 29000000 18700000 19100000

Miljoonaa euroa
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Kasvua ja osaamista 1. Nuorten työllistymisen edistäminen Mittarit 

Yleiskuvaus Lappeenranta tunnetaan kaupunkina, jossa panostetaan ja kannustetaan lasten ja nuor-
ten koulutukseen ja työelämävalmiuksiin. Lappeenrantalaiset nuoret saavat apua koulu-
tukseen, työelämään ja omaan elämän hallintaan liittyvissä haasteissa Ohjaamon monia-
laisilta ammattilaisilta. Kaupunki on kehittänyt näkyviä ja kannustavia toimintamalleja pe-
ruskoulusta ammatilliseen ja muuhun toisen asteen koulutukseen sekä yliopistoon siirty-
misten tukemiseen. Erilaisia koulutusvaihtoehtoja on runsaasti tarjolla kaikenikäisille 
asukkaille.  Koulutuksen, työelämän ja yritysten yhteistyö on näkyvää koko konsernissa. 
Kaupunki pystyy houkuttelemaan alueen oppilaitoksista valmistuvia työllistymään alu-
eelle ja perustamaan uutta yritystoimintaa.  

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: 
• Ohjaamo toimintamallin vakinaistaminen    
• Kesätyöseteli 
• Kisälli-seteli- kokeilu  
• Yritys- ja oppilaitosyhteistyö  
• Maahanmuuttajanuorten tukeminen 

• Perusopetuksen työelämä- ja yritysyhteistyö esim. 
yrityskylä 

• Verkosto- ja ratkes koulutukset 

Hyvinvoivat asukkaat ja 
osallisuus 

Peruskoulunsa päättäneistä kaikki siirtyvät jatkokoulutukseen tai työelämään. Motivoiva 
oppimisympäristö, työelämä- ja yritysyhteistyö sekä uudet kokeilut auttavat nuoria löytä-
mään oman alan. Uuden oppiminen ja usko tulevaisuuteen vahvistaa hyvinvointia ja elä-
mänlaatua. Nuorien kuuleminen luo kannustimia vaikuttaa sekä parantaa luottamusta 
kunnan päätöksentekoon. Nuoret työllistyvät alueen yrityksiin ja perustavat itse uusia yri-
tyksiä kaupunkiin. 

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai tutkintoa tiedossa 18–
29-vuotiaista (12 % -9 % -5 %) 
Kouluterveyskysely: Tuntee, että elämällä on päämäärä ja 
tarkoitus, %  / Kokee pärjäävänsä elämässään, %  

Elinvoimainen kaupunki  
ja imago 

Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä nuorisotakuun toteuttamisessa alueen oppilaitosten ja 
yritysten kanssa. Uudet toimintamallit ja kokeilut mahdollistavat nuorille työllistymisen 
alueen yrityksiin. LUT yhteistyö luo kasvuyrityksiä ja houkuttelee yritystoimintaa ja uusia 
asukkaita. Monikulttuurisuus nähdään voimavarana. Satsaamalla ennakkoluulottomasti 
tulevaisuuteen, yritysyhteistyöhön ja nuorten työllistymiseen kaupungin imago paranee.  

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta (20,6 
% - 16,7 % - 10 %) 
Vastavalmistuneiden 25–29-vuotiaiden työttömien työnha-
kijoiden määrä (80–60-40) 

Digitaaliset prosessit ja 
motivoitunut henkilöstö 

Digitaaliset matalankynnyksen neuvontapalvelut auttavat saamaan ratkaisuja ajoissa. Eri 
toimijoiden välinen tiedonkulku ja yhteistyö on saumatonta ja asiakaslähtöistä.   Nuorten 
kanssa työskentelevien työote on ratkaisukeskeistä ja työelämälähtöistä. Monialainen 
verkostoyhteistyö tukee nuoria ja nuorten tarvitsemat koulutus- ja työelämäpalvelut on 
keskitetty Ohjaamoon. Yritysyhteistyö on näkyvää. Nuoret työllistyvät alueen yrityksiin ja 
perustavat myös itse uusia yrityksiä kaupunkiin 

Ohjaamon prosessien mittarit: asiakasohjauksen läpimeno-
aika ensikontaktista työllistymiseen tai koulutukseen 
Hukkatyön vähentäminen 
Tiedon liikkuminen eri toimijoiden välillä 

Talous ja resurssit Nuorten työllistyminen alueen yrityksiin kasvattaa kaupungin verotuloja. Työllistyminen 
kasvattaa työssäkäyvien määrää ja vähentää syrjäytymisestä aiheutuvia kustannuksia.  

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä (3,8 % - 3,2 % - 2,7 %) 
Alle 30-v. työmarkkinatuen sakkomaksut 
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Kasvua ja osaamista 2. Työelämä osaksi opiskelua    Mittarit 

Yleiskuvaus Lappeenranta tunnetaan maan vetovoimaisimpana yliopistokaupunkina ja nuoret kokevat Lappeenran-
nan kaupunkina, jonne halutaan päästä opiskelemaan ja töihin. LUT:n, Saimian, korkeakouluopiskelijoi-
den, yritysten ja kaupungin yhteistyönä toteutetaan toimenpiteitä, jotka lisäävät kaupungin tunnet-
tuutta globaalien haasteiden ratkaisijana ja innovatiivisena opiskelukaupunkina. Opiskelijoille luodaan 
mahdollisuuksia toimia yritysten ja kaupungin asettamien ongelmien ratkaisijoina. Myös ammatillisen 
koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä tiivistetään ja yrittäjyys on keskeinen osa opintoja.  Eri alo-
jen opiskelijat ja työnantajat saatetaan yhteistyöhön jo opiskeluaikana. Saimian ja LUT:n yrityskiihdyt-
tämö tuottaa kasvavaa yritystoimintaa. Harjoitustyöprojekteja, kesätyöpaikkoja ja start up -toimintaa 
edistävien organisaatioiden LUT Entrepreneurship Societyn ja Firmatiimin toimintaa kehitetään. Kartoi-
tetaan pk-yritysten osaamis-ja kehittämistarpeita ja luodaan tähän stipendijärjestelmä, jonka kautta 
opiskelija saa korvauksen ja yritys osaamista. Konkreettisena keinona tavoitteiden edistämiseksi laadi-
taan kumppanuussopimus kaupungin ja LUT:n ylioppilaskunnan (LTKY) välillä. 

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: 
• Yrityskiihdyttämö 
• Opiskeluaikaisten työelämäyhteyksien 

edistäminen 
• Stipendijärjestelmä 
• Harjoitustöiden digitaalinen tietokanta 
• Kesätyö- ja harjoittelupaikkojen mahdollis-

taminen 
• LUT:n protopaja, jossa opiskelijat valmista-

vat yritysten tilaamia tuotteita hyödyntäen 
uutta teknologiaa. 

Hyvinvoivat asukkaat ja 
osallisuus 

Nuoria, osin myös kansainvälisiä asukkaita, asettuu pysyvästi kaupunkiin, kun he pääsevät omaa koulu-
tustaan vastaavaan työhön. Kesätöistä vakinaiseksi työntekijäksi on opiskelijalle yleinen polku työelä-
mään. Opiskelijat ovat tyytyväisiä, kun heidän ei tarvitse muuttaa kesätöiden perässä pois kaupungista. 
Yliopisto-opiskelijat tulevat muovaamaan kaupungista viherarvojen vaalijaa LUT:n ja kaupungin strategi-
oiden mukaisesti. 

LUT:n kauppatieteiden opiskelijoista jäi 12,5 % ja 
tekniikan opiskelijoista 21 % Lappeenrannan seu-
dulle kesätöihin. Tavoite 2021: 25 % opiskelijoista 
jää kesäajaksi kaupunkiin. 
40 rahoitettua lopputyötä/vuosi (osin erillinen 
hankerahoitus) 

Elinvoimainen kau-
punki  
ja imago 

Vastavalmistuneet työllistyvät heti valmistumisen jälkeen. Laadukasta työvoimaa ohjautuu kustannus-
tehokkaasti ja kannustavasti yrityksille. Kaupungin maine opiskelija- ja yritysystävällisenä kaupunkina 
paranee. Valmistuvista korkeakouluopiskelijoista maakuntaan jäävien osuus kasvaa vuosittain, mikä pa-
rantaa myös kaupungin houkuttelevuutta yritysten näkökulmasta. Lappeenrannan yritykset saavat uu-
sia, koulutettuja työntekijöitä, joilla on valmiuksia myös kehittää yritysten toimintaa innovatiivisesti. 

Vastavalmistuneiden 25–29-vuotiaiden työttö-
mien työnhakijoiden määrä (80–60-40) 
Opiskelijoille tehdyssä kyselyssä Lappeenranta 
parantaa arvosanaansa eniten eri kaupungeista 
2016–2020 

Digitaaliset prosessit ja 
motivoitunut henki-
löstö 

Nuoret liikkuvat digitaalisessa maailmassa luontaisesti ja tuovat osaamisensa mukanaan yritysmaail-
maan vahvistaen osaamista esimerkiksi palveluiden käytettävyyden parantamisessa. Korkeakoulutetut 
omaavat kokopäiväisesti työelämään siirtyessään esimies- ja alaistaitoja kesätöiden, koulutuksen ja 
opiskelijayhdistystoiminnan kautta. 

Henkilöstön työtyytyväisyys ja asiakkaan palve-
luun käyttämä aika 
Kaupungin työntekijät tunnistavat yliopistokau-
punki-brändin. 
80 Firmatiimi-vierailua yrityksissä / vuosi 

Talous ja resurssit Kampuksen aluetaloudellinen merkitys kasvaa. Positiivinen vaikutus alueen yritysten liikevaihtoon. 
Täsmäinsentiivit opiskelijoiden kesätöihin alueen yrityksiin ovat kustannustehokas keino luoda uusia 
työpaikkoja ja edistää työvoiman saatavuutta 

LUT:iin syntyy uusia työpaikkoja 50 ja vuoteen 
2033 100 uutta työpaikkaa. 
Yrityskiihdyttämö synnyttää 5 yritystä vuosittain 
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Kasvua ja osaamista 3. Polku yliopistoon - Junior University  Mittarit 

Yleiskuvaus Lappeenranta tunnetaan osaamisen kehittämisen innovatiivisena edelläkävijänä ja vetovoimaisena yliopistokaupun-
kina, joka on ensimmäisenä Suomessa luonut Junior University toimintamallin. Kaupunki ja LUT luovat lappeenrantalai-
sille lapsille ja nuorille selkeän polun yliopistoon. Koulutusyhteistyötä Lappeenrannan kaupungin ja LUT:n välillä on sys-
temaattista ja jatkuvaa. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden kiinnostusta matemaattisluonnontieteellisiä (luma) opin-
toja kohtaan sekä ohjata oppilaita koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta kattavasti  hakeutumaan yliopisto-opiske-
luun. Kaupungin ja LUT:in yhteistyössä toteutettavat kokonaisuudet kirjataan sekä peruskoulujen että lukioiden ope-
tussuunnitelmiin. Junior University tarjoaa lukiolaisille mahdollisuuden suorittaa yliopisto-opintoja jo lukion aikana. 
Toiminta edistää myös yrittäjyyskasvatusta yritysvierailujen myötä. Junior yliopisto vahvistaa myös oppilaiden sitoutu-
mista Lappeenrannan ajamien kestävän kehityksen arvojen mukaiseen toimintaan.  

Esimerkkejä mahdollisista toi-
menpiteistä: 
• Yhteisopetusprojektit 
• Loma-ajan kurssit/toi-

minta 
• Avoimet yleisö- ja oppi-

lastapahtumat 
• Yritysyhteistyö 

Hyvinvoivat asukkaat ja 
osallisuus 
  

Koululaisten innostus opiskeluun lisääntyy. Mielenkiintoiset tapahtumat tieteen, tekniikan ja liiketalouden ympärillä 
mahdollistavat kaupunkilaisille uusia elämyksiä. Koulujen loma-aikoina toteutettavat toiminnot tarjoavat lapsille ja 
nuorille mielekästä toimintaa.  LUT:n hakijamäärät kasvavat ja paikallisten osuus hakijamäärässä kasvaa. Pitkän mate-
matiikan kirjottaneiden hakijoiden määrä kasvaa. Paikallisten määrän kasvaessa myös työllistyminen paikkakunnalle 
paranee. Junior yliopisto houkuttelee perheitä Lappeenrantaan.  

Pitkän matematiikan valinneet 
ja/tai kirjoittaneet oppilaat 
Oppilaiden motivaatiokysely 
luma-aineiden opiskeluun op-
pilaiden motivaation kasvu 

Elinvoimainen kaupunki  
ja imago 

Lappeenranta tunnetaan valtakunnallisesti kaupunkialueena, jossa panostetaan merkittävästi suomalaiseen korkeaan 
osaamiseen alakoulusta yliopistoon. Junior yliopisto houkuttelee uusia perheitä Lappeenrantaan ja Lappeenrannan 
kiinnostavuus asuin- ja työssäkäyntipaikkana kasvaa.  

Imagomittarissa koulutuspal-
veluja mittaavan indikaattorin 
muutos, LUT:n hakijamäärän 
muutos 

Digitaaliset prosessit ja 
motivoitunut henkilöstö 

Opettajien työtyytyväisyys kasvaa, kun uudet ja innovatiiviset yhteistyökokeilut tuovat uusia, mielekkäitä ja kiinnosta-
via toimintamuotoja opetukseen. Junior University toiminta edistää oppilaiden innostusta opiskeluun, mikä omalta 
osaltaan vaikuttaa oppimis- ja työilmapiiriin.  

Oppilasmäärä, joka osallistu-
nut Junior University toimin-
taan vuoden aikana 

Talous ja resurssit Kouluihin ei tarvitse tehdä kaikkia laiteinvestointeja, kun LUT tarjoaa mm. opetuslaboratorioitansa koulujen käyttöön ja 
erilaisissa työpajoissa käytetään LUT:n laitteita ja tekniikkaa.  
Yhteistyö vahvistaa LUT:n asemaa korkeakoulukentässä ja pysyvyyttä Lappeenrannassa ja sitä kautta verotulojen säily-
vyyttä.  

Lisääntyneet hakijamäärät In-
vestointisäästö 
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Puhdasta ja kestävää 4. Resurssiviisaus ja kiertotalous   Mittarit 

Yleiskuvaus Lappeenranta toimii resurssiviisaana kaupunkina, jonka tiekartan yhtenä keskeisenä osa-alu-
eena on kiertotalouden edistäminen. Uusiomateriaalien käytöllä vältetään neitseellisten raaka-
aineiden kulutusta ja luodaan menestyvää liiketoimintaa. Uusiomateriaaleja hyödynnetään mm. 
maanrakennuksessa ja rakentamisessa.   
Korkeakoulujen tutkimusta ja osaamista siirretään liiketoiminnaksi.  
Esimerkkinä investoinneista, jotka hyödyntävät jätettä: Biokaasulaitokset 15 GWh(EKJH) suun-
nittelu ja toteutus + 50 GWh(LRE): Suunnittelu  

Esimerkkihankkeita: 
• Komposiittiliiketoiminnan kasvattaminen  
• Innovatiivisten T&K hankkeiden edistäminen, 

mm. sementin korvaaminen uusiomateriaaleilla  
• Sivuvirroista ja jätteistä kuluttajatuotteita  
• Kaupungin tilojen vuokraus ja laskutus onnistuu 

verkossa ja älypuhelimella 

Hyvinvoivat asukkaat ja 
osallisuus 

Kierrätys ja lajittelu on asukkaille helppoa ja taksapolitiikalla edistetään jätteiden kierrätystä. 
Kaupungin tilojen tehokas hyödyntäminen lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Erilliskerätyn muovin määrä kaksinkertaistuu 2017–
2021 
Tilojen ilta ja vl käyttöaste kasvaa 2017–2021 

Elinvoimainen kaupunki  
ja imago 

Jätteitä ja sivuvirtoja hyödyntävä liiketoiminta kasvaa Lappeenrannassa.  
Kokeiluympäristöillä ja verkostoyhteistyöllä kasvatetaan kaupungin positiivista mainetta alueen 
yritysten piirissä sekä saadaan merkittävää kansallista ja kansainvälistä huomiota. Kaupunki tun-
netaan kansainvälisesti vihreistä teoistaan ja kokeiluistaan. 
Lappeenrannan tunnettuus resurssiviisaana ja maailman johtavana ilmastokaupunkina vahvis-
tuu 
Kiertotalouden edistäminen vähentää CO2 päästöjä. Kaupunki tehostaa esim. omien tilojensa 
ilta- ja viikonloppukäyttöä => vuokratulot kasvavat 

Uudet työpaikat: 45 
Yhdyskuntajätteen kierrätysaste kasvaa 50 %:sta 
55 %:iin  
Myönteinen vihreä imago 

Digitaaliset prosessit ja 
motivoitunut henkilöstö 

Kierrättämisen helppous asiakkaan näkökulmasta (jätehuollon toimivuus). Lähtökohta on, että 
jäte on rahanarvoista tavaraa, joka haetaan, ei viedä maksusta pois. Syntyneen jätteen määrän 
visualisointi asukkaille ja henkilöstölle: esim. koulun ruokajäte. Palaute lisää motivaatiota kier-
rättämiseen sekä jätteiden hyötykäyttöön. Taustalla voidaan käyttää digitaalisia työkaluja. 

Tilojen vuokraus digitalisoitu 2021 

Talous ja resurssit Tilojen ulosvuokraus ja tehokkaampi hyödyntäminen lisäävät tuloja. Jätteiden määrän pienenty-
minen vähentää kuluja. 

Kaupungin vuokratulojen kasvu 75 000 €  
Jätehuoltokulujen vähentäminen xx € tai xx % 
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Puhdasta ja kestävää 5. Puhdas vesi    Mittarit 

Yleiskuvaus Huolehditaan Saimaan veden puhtaudesta ja virkistyskäytöstä. Vesistöjenkunnostusta jatketaan Pien-Saimaalla 
ja muissa vesistöissä. Menetelminä käytetään ulkoisen kuormituksen vähentämistä, hoitokalastusta, virtausoh-
jausratkaisujen kehittämistä sekä viestintää ja neuvontaa. Uusia kunnostusmenetelmiä kehitetään yhdessä LUT:n 
kanssa. Jäteveden puhdistamon yhteydessä kehitetään kokeilualustoja ja uutta liiketoimintaa. Edistetään vesi-
huollon energiatehokkuutta.  

 

Hyvinvoivat asukkaat ja osalli-
suus 

Puhtaat pintavedet ja pohjavedet varmistavat puhtaan ja terveellisen juomaveden. Asukkaiden, osakaskuntien ja 
kolmannen sektorin osallistuminen vesistön kunnostukseen ja konkreettiset tulokset tuovat uskoa kansalaisvai-
kuttamiseen.   

Pien-Saimaan, Rakkolanjoen ja 
Haapajärven veden laatu para-
nee  
Uimaveden käyttökiellot pois-
tuvat pysyvästi 
Tuotetaan Suomen puhtainta 
jätevettä 

Elinvoimainen kaupunki  
ja imago 

Kokonaisuus luo uusia yrityksiä ja lisää olemassa olevien liiketoimintaa.  
Kokeiluympäristöillä, verkostoyhteistyöllä ja puhtailla vesistöillä kasvatetaan kaupungin positiivista mainetta alu-
een yritysten ja matkailijoiden piirissä sekä saadaan merkittävää kansallista ja kv-huomiota. 
Sähköinen vesiliikenne vähentää CO2 päästöjä ja vesien puhdistuminen lisää virkistys- ja matkailukäyttöä. 

Uudet työpaikat: 25 
Vesiverkoston energiakulutus 
pienenee 35 % 
Näkösyvyys Pien-Saimaalla pa-
ranee 50 cm 

Digitaaliset prosessit ja moti-
voitunut henkilöstö 

Reaaliaikainen vedenlaadun seuranta, jolla kasvatetaan tietoisuutta Saimaan tilasta. Asukkaat voivat edullisesti 
osallistua veden ja ilmanlaadun seurantaan verkkoon kytkettyjen anturien avulla. 

Asukkaat voivat seurata reaali-
aikaisia veden ja ilman laadun 
tuloksia 2021 verkosta. 

Talous ja resurssit Vesi- ja jätevesiverkoston uusiminen energiatehokkaaksi toteutetaan palveluna - lainakantaan ja käyttökuluihin 
vaikuttamatta.   

Vesiverkoston energiakulut 
muuttumattomat 17–21 ja las-
kevat 20 % -33 
Vesi- ja jätevesikustannukset 
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Puhdasta ja kestävää 6. Energia ja ilmasto Mittarit 

Yleiskuvaus Lappeenranta toimii globaalina suunnannäyttäjänä kaupunkien energia- ja ilmastopolitiikan edistä-
misessä. Vihreät teot perustuvat LUT:n osaamiseen. Energia- ja ympäristöalan GES-verkostoa kasva-
tetaan ja vahvistetaan ympäristöliiketoiminnan kasvun perustaa. Kaupunki toimii kokeiluympäris-
tönä ja tarjoaa yrityksille referenssejä kv. markkinoille. 
Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan ja lisätään kaupungin kiinteistöissä aurinkovoiman 
käyttöä. Kaupungin maankäytön suunnittelussa huomioidaan kestävä kehitys. Greenreality on osa 
päiväkotien ja koulujen kasvatustyötä. Asukkaat ja yritykset ovat aktiivisia toimijoita edistäen ilmas-
totavoitteiden saavuttamista. 

Esimerkkejä toimenpiteistä: Asemanseudun 
yrityspuisto ja Greenreality -kaavan toteutta-
minen, uusia aurinkopaneeleja kiinteistöihin, 
energian tasetili edistämään uusiutuvan ener-
gian hajautettua tuotantoa, kaukolämmön 
lämpövarastointi paikallisella uudella teknolo-
gialla  

Hyvinvoivat asukkaat ja osal-
lisuus 
  

Puhtaampi ja terveellisempi elinympäristö. Yhteisöjen osallistuminen vauhdittaa energia- ja ilmas-
totoimenpiteiden toteuttamista.  

Osallistuvien oppilaitosten määrä,  
Energia ja ympäristöalan työpaikkojen osuus 
15 % 2021 
CO2 päästöt vähenevät 2021 mennessä 10% 
yksikköä ja vuodesta 2007 vuoteen 2030 80 
%:lla. 

Elinvoimainen kaupunki  
ja imago 

Kokonaisuus luo uusia yrityksiä ja lisää olemassa olevien liiketoimintaa.  Siirtymällä tuontienergiasta 
omassa maakunnassa tuotettavaan uusiutuvaan energiaan edistetään työpaikkojen syntyä. 
Kokeiluympäristöillä, verkostoyhteistyöllä ja puhtailla vesistöillä kasvatetaan kaupungin positiivista 
mainetta alueen yritysten ja investoijien piirissä.  
Kokonaisuus alentaa CO2 päästöjä ja pienentää kaupungin kiinteistöjen energiakulutusta. 

Uudet työpaikat: 215 
Kaupungin kiinteistöjen energiasäästö 7,5 % 
GES verkostossa 55 jäsentä 2021 
30 % asukkaista tuntee GES:n ja Greenrealityn 

Digitaaliset prosessit ja moti-
voitunut henkilöstö 

Kiinteistä maksuista siirrytään kulutusta mittaviin ja hyödyntäviin etäluettaviin teknologioihin.  Kysyntäjoustavat, digitaaliset laitteistot käy-
tössä osassa konsernin kiinteistöjä 2021.  

Talous ja resurssit Kiinteistöjen älykäs ohjaus ja teknologian hyödyntäminen vähentävät ylläpitokustannuksia Konsernin kiinteistöjen energiakustannukset 
kevenevät 60 000 €  
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Sykettä ja säpinää 7. Elävä tapahtumakaupunki  Mittarit 

Yleiskuvaus Lappeenrannan on monipuolinen matkailukaupunki, joka kiinnostaa kotimaisia ja ulkomaisia matkai-
lijoita ympäri vuoden. GoSaimaan 2017–2020 kansainvälinen hanke ja Saimaan alueen sekä VisitFin-
landin Lakeland yhteistyö kuin Pietarin kanssa toteutettava CBC-matkailukäytävä markkinoivat alu-
etta Euroopassa, Venäjällä sekä Kiinassa ja Hong Kongissa sekä rakentavat matkailuyrittäjien yhteis-
työtä. Kaupungille tärkeä infra sisältää toimivat kansainväliset liikenneyhteydet kuten lentoyhteydet, 
joiden kautta saavutettavuus paranee. Alueen palvelujen käyttöä edistää myös sähköinen saavutet-
tavuus. Kaupunki kehittää matkailua tukevia rakenteita ja infrastruktuuria sekä varmistaa vetovoi-
maisen ja viihtyvän kaupunkikeskustan joka myös tukee tapahtumia.  Tavoitteena on sekä nykyisten 
omien että toisten tuottamien tapahtumien kasvattamien ja uusien synnyttäminen. Elävä kaupunki-
keskusta ja ympärivuotiset tapahtuvat lisäävät kiinnostusta vierailla. Kaupungin roolina on edistää, 
mahdollistaa ja auttaa yrityselämän sekä kolmannen sektorin laajaa yhteisyötä tapahtumien tuotta-
misessa. Yliopistokaupungin vetomaisuutta lisäävät opiskelijoiden kanssa järjestettävät tapahtumat.  
Yliopisto ja opiskelijat ovat näkyvä osa kaupunkikuvaa. Lappeenranta näkyy opiskelijakaupunkina ja 
opiskelijat tulevat osaksi kaupungin elämää. 

Esimerkkejä toimenpiteistä 

• Tapahtumatoimijoita, tuottajia ja yleisöä kiinnosta-
van ja palvelevan nettisivuston luominen. 

• Resursointi matkailu- ja tapahtumapalveluihin ja kult-
tuuri- ja liikuntapalvelujen (kaupunginteatteri, orkes-
teri) tuotteistamiseen ja myyntiin 

• Tuotannon kilpailuttaminen ja ulkoistaminen (Tila- ja 
aluevuokrien, aurauksen yms. kompensointi, toistu-
vat sekä kasvavat bränditapahtumat, erityistapahtu-
mat kuten Jalkapallon MM-kisat 2018) 

• Alueiden ja tilojen varauskäytäntö sekä lupapalvelu-
jen digitalisointi ja palvelu yhdestä pisteestä 

• Yliopisto- ja opiskelijayhteistyö 

Hyvinvoivat asukkaat 
ja osallisuus 

Tapahtumat nostattavat yhteisöllisyyttä, laaja tarjonta elävöittää ja vireyttää kaupunkikuvaa ja akti-
voi kaupunkia ja kaupunkilaisia. Monipuolinen tapahtumatarjonta lisää asukkaiden hyvinvointia, viih-
tyvyyttä ja edistää osaltaan terveyttä. Liikunnan ja urheilun tapahtumat aktivoivat asukkaita moni-
puoliseen liikuntaan. Monipuolinen ja houkutteleva tapahtumatarjonta varmistaa matkailijoiden 
määrän kasvun, joka johtaa viipymän ja majoitusvuorokausien kasvuun.  

Tapahtumiin osallistuneiden määrä per vuosi.  
Tapahtumavuorokaudet 

Elinvoimainen kau-
punki ja imago 

Toiminnan aikaansaamat vaikutukset lisäävät maakunnan keskuskaupungin elinvoimaa, tunnetta-
vuutta sekä vetovoimaa vilkkaana ja monipuolista vapaa-ajan toimintaa tarjoavana asumispaikka-
kuntana ja matkailukohteena. Opiskelijatapahtumat tukevat kaupungin yliopistokaupunki imagoa ja 
edistävät Lappeenrannassa opiskelun kiinnostavuutta. Tapahtumat kasvattavat kulutusta ja tuotta-
vat kaupunkiin taloudellista hyötyä kaupan-, matkailun-, sekä majoitus- ja ravintoalan toimijoille 
sekä paikallisille urheiluseuroille. Tapahtumat kasvattavat majoitusvuorokausia ja keskiviipymää.  

Tapahtumien lkm, joilla merkittävä aluetaloudellinen vaikutus 
Majoitusvuorokaudet 
Keskiviipymä 

Alan yritysten liikevaihto 

Digitaaliset prosessit 
ja motivoitunut henki-
löstö 

Kun alueiden ja tilojen varauskäytäntö sekä lupapalvelut digitalisoidaan, asiakkaan palveluun käyt-
tämä aika lyhenee. Yksiköissä, joissa palvellaan tapahtumatuottajia, tulee olla riittävä koulutus. Or-
ganisaation hyödyntäminen yli toimiala- ja yksikkörajojen. 

Tapahtumajärjestäjän prosessin käyttämä ajan vähentäminen 

Tuottojen kasvu: tapahtumiin panostetaan enemmän, käyttö-
asteen nousu x % ja lipputulojen kasvu x % 

Ulkopuolisten tilankäytön lisääntyminen 

Talous ja resurssit Digitalisoitumisesta johtuen hukkatyön määrä vähenee ja uuden palveluprosessin helppous houkut-
telee toimimaan Lappeenrannassa. Varautuminen sellaisten kansallisten ja kansainvälisten liikunnan 
ja urheilun tapahtumien mahdollistamineen, joilla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. 

Hukkatyön puolittuminen 

Sisäinen yhteistyö paranee ja asiat näkyvät paremmin 
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Sykettä ja säpinää 8. Hikeä ja hupia Mittarit 

Yleiskuvaus Lappeenrannan asukkaiden harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet ovat erinomaiset. Kaupunki on 
luonut uusiaja innovatiivisia ja ekologisia toimintamalleja liikuntaan, kulttuuriin ja muuhun vapaa-ajan viet-
toon. Uusien monialaisten toimintamallien kehittymiselle on luotu hyvät edellytykset.  Tiedot paikkakunnan 
harrastusmahdollisuuksista ja tarjonnasta ovat helposti saatavilla. Asukkailla ja erityisesti jokaisella lap-
peenrantalaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus valita mieleisiä sekä kokonaispersoonallisuutta että 
yksilöllisiä vahvuuksia kehittäviä harrastuksia. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuu-
det tuodaan koulun tiloihin ja koulupäivän yhteyteen. Lapset ja nuoret voivat kokeilemalla erilaisia harras-
tuksia löytää itselleen sopivaa toimintaa. Julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestöt tuottavat hyvinvointia 
edistäviä vapaa-ajan palveluja sujuvasti yhteistyössä keskenään.  Uudet toimintamallit koulutuksen, liikun-
nan, kulttuuriin ja muun vapaa-ajan alueella houkuttelee asukkaita ja yrittäjiä ja lisäävät kaupungin vetovoi-
maa.  

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: 
Harrastustarjotin  
• Joustava koulupäivä ja harrastustoiminta 

heti koulun jälkeen  
• Liikunnanohjaajat kouluihin  
• Matalankynnyksen harrastusmahdollisuu-

det eri ikäryhmille 
• Vähävaraisten harrastusavustus  
• Lähiliikuntapaikat ja reitistöt  
• Joukkoliikenteen hinnoittelu  
• Kulttuuripolku   
• Skeittihallikokeilu  

Hyvinvoivat asuk-
kaat ja osallisuus 

Jokaisella lappeenrantalaisella lapsella ja nuorella on harrastus ja ryhmä johon kuulua. Asukkaat osallistuvat 
aktiivisesti erilaisiin vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin ja liikkuvat aktiivisesti. Terveet elintavat ja osallisuus 
kasvattavat asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia.  Yksinäisyys ja syrjäytyminen vähenee. Harrastunei-
suuden edistäminen on vahva osa kotouttamistoimintaa. Lähiympäristö aktivoi liikkumaan ja osallistumaan. 
Lappeenranta on tunnettu hyvistä harrastus ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksista ja matalankynnyksen 
harrastustoiminta osana koulupäivää tekee arjesta sujuvaa. 

Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, % 
(89,3 % - 95 % -98 %) 
Peruskoululaisten Q4-harrastuneisuuskysely  

Elinvoimainen kau-
punki  
ja imago 

Harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat helposti saavutettavissa. Joukkoliikenne ja kevyenliiken-
teen väylät tukevat harrastuneisuutta ja samalla vahvistavat kaupungin Greenreality brändiä. Kaupunki te-
kee ennakkoluulottomasti yhteistyötä alueen yritysten ja kolmannen sektorin kanssa harrastus- ja vapaa-
ajanvietto mahdollisuuksien kehittämisessä. Aktiivisesti liikkuvat ja osallistuvat asukkaat houkuttelevat alu-
eelle myös uutta alan yritys- ja yhdistystoimintaa.  

Joukkoliikenteen käyttö (vapaa-ajan harrastuk-
sissa) 
Vapaa-ajan toimialan yritystoimijoiden määrä 

Digitaaliset prosessit 
ja motivoitunut hen-
kilöstö 

Lappeenrantalaiset löytävät tiedon harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksista samoin helposti ja yh-
destä paikkaa.  Myös kaupungin julkisenliikenteen reitistö ja reaaliaikainen tieto tukee vapaa-ajan vietto 
mahdollisuuksia. Kaupunki hyödyntää ennakkoluulottomasti digitalisaatiota vapaa-ajanviettoon liittyvien 
palvelujen kehittämisessä.. Lappeenranta on tunnettu hyvistä harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuk-
sista ja houkuttelee asukkaita. 

Harrastustarjotin 
Toimitilojen  käyttöaste 

Talous ja resurssit Harrastuneisuus vähentää syrjäytymisestä ja yksinäisyydestä johtuvia sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. 
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin paraneminen pienentää sosiaali ja terveyden huollon kustannuksia. Hin-
noittelu tukee palvelujen kehittymistä. 

Dynaaminen hinnoittelu 
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Sykettä ja sä-
pinää 

9. Opiskelijat osaksi kaupunkia ja tapahtumat Mittarit 

Yleiskuvaus Vahvistetaan mielikuvaa Lappeenrannasta elävänä ja tapahtumarikkaana yliopistokaupunkina. Opiskelijat ja LUT näkyvät kaupunkikuvassa ja 
työllistyvät kaupunkiin. Ylioppilaskunta ja muut opiskelijajärjestöt järjestävät vuosikellon mukaisia ja uusia tapahtumia yhdessä kaupungin 
kanssa. Esimerkiksi lukukauden avajaiset ja opiskelijoiden laatima LUT-maamerkki. Kaupungin ja sen palveluiden näkyvyyttä opiskelijoille kas-
vatetaan kehittämällä viestintää opiskelijoiden suuntaan esimerkiksi Alive-median kautta. Ylioppilaskunnan roolia kasvatetaan tapahtumien 
yhden luukun toimijana opiskelijajärjestöille. Konkreettisena keinona tavoitteiden edistämiseksi yhteistyötä kaupungin ja LUT:n ylioppilaskun-
nan (LTKY) välillä tiivistetään laatimalla kumppanuussopimus osapuolten välille. 

 

Hyvinvoivat asuk-
kaat ja osallisuus 

Opiskelijat järjestävät kaupunkikuvaa elävöittäviä tapahtumia ja toimintaa. Osa tapahtumista on opiskelijoille suunnattuja tarkoituksena ryh-
mäyttää opiskelijoita ja tuoda Lappeenrannan kaupunkia ja sen palveluita tutuksi. Osa tapahtumista on opiskelijoiden kaupunkilaisille järjestä-
miä tarkoituksena aktivoida asukkaiden yhteisöä ja tuoda kaupunkilaisille uutta nähtävää ja koettavaa. Asukkaiden aktivoimisessa voidaan 
hyödyntää kolmannen sektorin toimijoita. Esimerkkitapahtumana jäärieha Kaupunginlahdella. 

Opiskelijatapahtu-
mien määrä kau-
punkialueella 

Elinvoimainen 
kaupunki ja imago 

Tapahtumien kautta opiskelijat tutustuvat Lappeenrannan kaupungin tarjoamiin mahdollisuuksiin, kuten liikkeisiin, palveluihin ja kulttuuritar-
jontaan. Kaupungin imago opiskelijaystävällisenä kaupunkina paranee. 
Opiskelijoiden kokemus Lappeenrannasta kotikaupunkina, eikä vain opiskelupaikkana, vahvistuu: opiskelijat lappeenrantalaistuvat. Opiskelijat 
liikkuvat enemmän keskustassa ja luovat kulutusta ja sitä kautta työtä. 

Yritysimagon pa-
rantuminen 

Digitaaliset pro-
sessit ja motivoi-
tunut henkilöstö 

Kehitys kohti yhden luukun periaatetta kaupungin puolesta helpottaa uusien tapahtumien järjestämistä ja innostaa opiskelijoita ja muita ta-
hoja kehittämään uusia ideoita eläviksi tapahtumiksi ja lopulta perinteiksi. 
Monipuolinen erilaisten tapahtumien järjestäminen tuo esiin opiskelijoiden vahvuuksia ja taitoja erilaisilla aloilla mahdollistaen opiskelijoiden 
potentiaalin huomaamisen. Opiskelijoiden näkyvyys kaupunkikuvassa vahvistaa myös LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun imagoja. Lap-
peenrannan kaupungin aktiivinen viestintä saa opiskelijat tietoisiksi kaupungin tapahtumista ja palveluista. Esimerkkitapahtuma: Teatteriesitys 
Lappeenrannan kaupunginteatterissa 

Tapahtumatuotta-
jien asiointi help-
poa ja tapahtuu di-
gitaalisesti 

Talous ja resurssit Tapahtumat tuovat asukkaita erityisesti keskustan palveluiden äärelle ja niiden käyttäjiksi. Opiskelijat liikkuvat Skinnarilasta keskustaan kulut-
tamaan kaupungin palveluita. Osalla tapahtumista on potentiaalia kasvaa kansallisiksi tai peräti kansainvälisiksi tapahtumiksi. Esimerkkitapah-
tuma: Teollisuusalan hackathon 

Tapahtumatulojen 
kasvu 

Rajaus Toimenpidekokonaisuuden tapahtumat tarkoittavat korkeakoulujen (LUT ja Saimaan ammattikorkeakoulu), sekä opiskelijajärjestöjen (LTKY, 
SAIKO, killat, ainejärjestöt ja kerhot) järjestämiä tapahtumia. 
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KÄYTTÖTALOUSOSA 

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINTAKATTEET 

 

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

YHTEENSÄ 

2018-2021

OMA TOIMINTA

Yhteiset palvelut

Toimintatuotot 5 480 4 713 5 065 5 039 4 729 4 730 19 563

Toimintakulut -29 231 -27 840 -26 242 -26 282 -25 756 -25 956 -104 236

Toimintakate -23 750 -23 127 -21 177 -21 243 -21 027 -21 226 -84 673

Varaukset

Varaus palkkaratkaisuun -944 -1 909 -4 103 -5 130 -12 086

Varaus vuokramuutoksiin 0 -1 073 -2 478 -3 835 -7 386

Strateginen kehitysrahoitus -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 -5 000

Strateginen eril l israhoitus -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -6 000

Toimintakate -3 694 -5 732 -9 331 -11 715 -30 472

Lapset ja nuoret

Toimintatuotot 8 140 5 911 5 156 5 136 5 136 5 136 20 564

Toimintakulut -104 694 -99 120 -98 751 -98 524 -97 423 -97 483 -392 181

Toimintakate -96 554 -93 209 -93 595 -93 388 -92 287 -92 347 -371 617

Kotikuntakorvaukset

Toimintatuotot 537 550 600 600 600 600 2 400

Toimintakulut -2 893 -3 187 -2 966 -2 966 -2 966 -2 966 -11 864

Toimintakate -2 356 -2 637 -2 366 -2 366 -2 366 -2 366 -9 464

Kulttuuripalvelut

Toimintatuotot 1 338 1 432 1 334 1 324 1 324 1 322 5 303

Toimintakulut -10 755 -10 824 -10 639 -10 624 -10 672 -10 676 -42 611

Toimintakate -9 417 -9 392 -9 306 -9 300 -9 348 -9 354 -37 308

Liikuntapalvelut

Toimintatuotot 1 863 1 835 1 835 1 835 1 835 1 835 7 340

Toimintakulut -9 974 -9 774 -9 717 -9 725 -9 724 -9 724 -38 889

Toimintakate -8 111 -7 939 -7 882 -7 890 -7 889 -7 889 -31 549

Kaupunkikehitys

Toimintatuotot 13 017 12 608 13 159 13 109 13 110 13 110 52 488

Toimintakulut -24 360 -22 840 -23 349 -23 247 -23 243 -23 243 -93 082

Toimintakate -11 343 -10 232 -10 190 -10 138 -10 133 -10 133 -40 594

Maaomaisuuden tuotot

Toimintatuotot 5 007 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000

Toimintakulut -223 0 0 0 0 0 0

Toimintakate 4 784 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000

Rakennusvalvonta

Toimintatuotot 687 910 935 935 935 935 3 740

Toimintakulut -686 -717 -724 -724 -724 -724 -2 896

Toimintakate 1 193 211 211 211 211 844

Tilakeskus

Toimintatuotot 32 614 31 890 10 036 10 036 10 036 10 036 40 144

Toimintakulut -21 041 -20 499 0 0 0 0 0

Toimintakate 11 573 11 391 10 036 10 036 10 036 10 036 40 144

OMA TOIMINTA YHTEENSÄ

Toimintatuotot 68 683 61 349 39 620 39 514 39 205 39 204 157 542

Toimintakulut -203 857 -194 801 -176 083 -177 824 -179 838 -182 487 -685 760

Toimintakate -135 173 -133 452 -136 463 -138 310 -140 634 -143 283 -528 217

1 000 €
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TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

YHTEENSÄ 

2018-2021

MAAKUNNALLINEN TOIMINTA

Sosiaali- ja terveystoimi

Toimintatuotot 51 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -244 921 -237 536 -235 421 -235 421 -235 421 -235 421 -941 684

Toimintakate -244 870 -237 536 -235 421 -235 421 -235 421 -235 421 -941 684

Maakunnallinen palvelutoiminta

Toimintatuotot 15 293 14 578 14 358 14 358 14 377 14 381 57 474

Toimintakulut -13 947 -14 314 -16 391 -18 126 -19 893 -21 655 -76 065

Toimintakate 1 346 264 -2 033 -3 768 -5 516 -7 274 -18 591

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen maksuosuus

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -6 791 -6 657 -6 788 -6 788 -6 788 -6 788 -27 152

Toimintakate -6 791 -6 657 -6 788 -6 788 -6 788 -6 788 -27 152

Etelä-Karjalan hankintapalvelujen maksuosuus

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -161 -167 -160 -160 -160 -160 -640

Toimintakate -161 -167 -160 -160 -160 -160 -640

Etelä-Karjalan maaseututoimen maksuosuus

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -231 -243 -250 -250 -250 -250 -1 000

Toimintakate -231 -243 -250 -250 -250 -250 -1 000

Etelä-Karjalan liiton maksuosuus

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -1 275 -1 218 -1 218 -1 218 -1 218 -1 218 -4 872

Toimintakate -1 275 -1 218 -1 218 -1 218 -1 218 -1 218 -4 872

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen maksuosuus

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -1 942 -1 954 -1 942 -1 942 -1 942 -1 942 -7 768

Toimintakate -1 942 -1 954 -1 942 -1 942 -1 942 -1 942 -7 768

MAAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

Toimintatuotot 15 344 14 578 14 358 14 358 14 377 14 381 57 474

Toimintakulut -269 268 -262 089 -262 170 -263 905 -265 672 -267 434 -1 059 181

Toimintakate -253 924 -247 511 -247 812 -249 547 -251 295 -253 053 -1 001 707

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Toimintatuotot 84 027 75 927 53 978 53 872 53 582 53 585 215 017

Toimintakulut -473 125 -456 890 -438 253 -441 729 -445 510 -449 921 -1 775 413

Toimintakate -389 097 -380 963 -384 275 -387 857 -391 929 -396 336 -1 560 396

1 000 €
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KAUPUNGIN OMA TOIMINTA 

YHTEISET PALVELUT 

 
Toiminnan kuvaus 
 
Yhteiset palvelut kattavat konsernijohdon sekä kaupungin tasolla keskitetysti jär-
jestettävät palvelut. 
 
Konsernijohto käsittää valtuuston ja hallituksen alaisen toiminnan sekä kaupungin 
tarkastustoimen. 
 
Kaupungin hallinto keskitettiin vuonna 2014 toimialoilta konsernihallintoon. Kes-
kitetty konsernihallinto tuottaa toimialoille yhdenmukaisia ja laadukkaita palve-
luja, mikä sujuvoittaa toimintaprosesseja ja lisää tehokkuutta.  
 
Konsernihallinto jakautuu kahteen toimintatasoon:  
1. strategisen ohjauksen tasoon ja 
2. operatiiviseen tasoon, jossa hoidetaan sekä konsernin että toimialojen hallinnon 
tehtävät. 
 
Strategista ohjausta johtaa ja konsernihallinnon toiminnasta vastaa kaupunginjoh-
taja. Strategiseen ohjaukseen kuuluu konsernin johtaminen, strateginen tavoit-
teen asettelu, elinkeino-, työllisyys- ja henkilöstöpolitiikka, hyvinvoinnin ja tervey-
den edistäminen, kansainvälistymis- ja edunvalvonta-asiat, kehittämistoiminta ja 
talouden ohjaus sekä rahoituksen- ja riskienhallinta. 
 
Operatiivinen taso tuottaa keskitetysti konsernin hallinnon tehtävät. Näitä tehtä-
viä ovat muun muassa päätöksenteon ja hallinnon valmistelu- ja täytäntöönpa-
notehtävät, viestintä-, markkinointi- ja asiakaspalvelutehtävät, talous-, rahoitus- ja 
hankinta-asiat sekä henkilöstö- ja tietohallintoasiat. Konsernipalvelut tukee ja 
avustaa kaupunkikonsernin toimielimiä asetettujen päämäärien ja tulostavoittei-
den saavuttamisessa. Operatiivinen toiminta jakautuu vastuualueisiin, joiden toi-
mintaa koordinoi kaupunginsihteeri. Operatiivista toimintaa johtavat kaupungin-
sihteeri, II kaupunginsihteeri ja strategia- ja rahoitusjohtaja toimintasäännössä 
määrätyn jaon mukaisesti. 
 
 

 
TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 
 
Hallinnolle taloussuunnittelukaudella 2014-2016 asetetut mittavat säästötavoit-
teet saavutettiin mm.  hallinnon toimintojen ja prosessien läpikäynnin ja selkiyttä-
misen seurauksena. Hallinnon prosessien kehittäminen jatkuu myös taloussuun-
nittelukaudella 2018-2021. 
 
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 26.9.2016 kaupunkikonsernin organisaatiomuu-
toksesta, joka astui voimaan 1.6.2017 alkaen. Organisaatiomuutoksen myötä 
Wirma Lappeenranta Oy:n toiminnot yhdistettiin kaupungin linjaorganisaatioon ja 
konsernihallintoon siirtyi mm. matkailunkehittämiseen ja kansainvälisiin toimintoi-
hin liittyviä tehtäviä. Tämä on huomioitu konsernihallinnon rakenteessa.  
 
Valtioneuvosto on käynnistänyt alueuudistuksen, joka vaikuttaa kaupungin toimin-
taan poikkeuksellisen laajasti. Maakuntien vastuulle siirtyvät 1.1.2020 alkaen julki-
set sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maakun-
taliittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja valtion aluehallinnon tehtävät. 
 
Uudistus tulee muuttamaan merkittävästi myös Lappeenrannan kaupungin talou-
dellisia vastuita ja kunnallisverojen tuloutusta sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoi-
tuksen siirtyessä pois kunnilta.  
 
Viestinnän ja markkinoinnin sekä asiointiprosessien vastuualueella toiminnan pai-
nopisteenä on kaupungin aktiivisen strategisen viestinnän ohella kaupungin palve-
luiden tehokas markkinointi ja myynti, asukas- ja rekrytointimarkkinoinnin aktivoi-
minen sekä matkailumarkkinoinnin tehostaminen ja asiakaspalvelun monipuolis-
taminen. Keskeisenä tavoitteena strategiakaudella on kaupungin aktiivinen kehit-
täminen vireänä ja vetovoimaisena matkailu- ja tapahtumakaupunkina sekä veto-
voimaisena yliopistokaupunkina. Vuoden 2018 erityisiä painopistealueita ovat 
asiakaslähtöisen palvelukonseptin ja -prosessin sekä infrastruktuurin kehittäminen 
tapahtumien toteuttamiselle ja tapahtumajärjestämisen aktivoimiselle, kaupungin 
kulttuuripalveluiden myyntiprosessin tehostaminen, Greenreality- ja vetovoimai-
nen yliopistokaupunki -brändien vahvistaminen sekä Saimaan alueen matkailu-
markkinointiyhteistyön täysimääräinen toimeenpano.  
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Talousohjaus tukee strategista ja operatiivista toimintaa ja sen kehittämistä. Kes-
kitetyn talousohjauksen painopisteinä ovat taloussuunnittelu, budjetointi ja rapor-
tointi ja niiden kehittäminen niin kaupungin johdon kuin toimialojenkin johtamisen 
ja toiminnan tueksi. Tehtäväkenttään kuuluvat osana konserniohjausta investoin-
tibudjetin suunnittelu ja seuranta sekä rahoituksen hallinta.  
 
Keskitetyn henkilöstöohjauksen tehtävänä on kaupungin yleisestä työnantajapoli-
tiikasta vastaaminen, henkilöstösuunnittelu sekä toimialojen ohjaus henkilöstöra-
kenteita ja palvelussuhteita koskevissa asioissa. Painopisteitä taloussuunnittelu-
kaudella ovat mm. osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointiin panostaminen. Lin-
jauksia on selvitetty laajemmin talousarvion henkilöstöpoliittisessa osassa.  
 
Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Positiivisesta suhdanne- ja työllisyystilanteesta huolimatta kuntien työmarkkina-
tuen kuntaosuudessa ei ole tapahtunut muutosta. Työmarkkinatuen kuntaosuu-
den lisäksi huolta aiheuttaa yli 60-vuotiaiden velvoitetyöllistettävien määrän 
kasvu. Kunnalla on viimekädessä velvoite työllistää ko. ryhmään kuuluvia pitkään 
työttömänä olleita. 

 

  

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 200 16 351 246 16 16

Toimintakulut -945 -2 219 -2 465 -2 324 -2 011 -2 173

Toimintakate -746 -2 203 -2 114 -2 078 -1 994 -2 156

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -202 -248 -247 -248 -248 -248

Toimintakate -202 -248 -247 -248 -248 -248

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 2 852 2 823 2 776 2 776 2 776 2 776

Toimintakulut -7 356 -7 393 -7 532 -7 567 -7 563 -7 563

Toimintakate -4 504 -4 570 -4 756 -4 791 -4 787 -4 787

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 2 429 1 874 1 938 2 017 1 937 1 938

Toimintakulut -20 727 -17 980 -15 997 -16 143 -15 934 -15 972

Toimintakate -18 299 -16 106 -14 060 -14 126 -13 997 -14 034

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 5 480 4 713 5 065 5 039 4 729 4 730

Toimintakulut -29 231 -27 840 -26 242 -26 282 -25 756 -25 956

Toimintakate -23 750 -23 127 -21 177 -21 243 -21 027 -21 226

YHTEISET PALVELUT YHTEENSÄ 1000 €

Konsernijohto 1000 €

Tarkastus 1000 €

Konsernipalvelut 1000 €

Konsernin yhteiset 1000 €
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Hallinto ja tapa toimia 10. Innostunut, osaava ja motivoitunut henkilöstö  Mittarit 

Yleiskuvaus Työstään innostunut, motivoitunut ja osaava henkilöstö on laadukkaiden palvelujen paras tae. Henkilöstö on 
avainasemassa myös strategisten tavoitteiden toteuttamisessa. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät uu-
den oppimista ja toimintatapojen kehittämistä kaikilla organisaatiotasoilla. Hyvinvoivat työntekijät kokevat työn 
iloa ja imua, joka heijastuu myös asiakkaisiin ja kuntalaisiin. Tätä edistää kannustava ja ratkaisukeskeinen johtami-
nen, hyvä työympäristö ja nykyaikaiset henkilöstöpalvelut.  

 

Hyvinvoivat asukkaat ja osal-
lisuus 

Henkilöstö pystyy saavuttamaan sille asetetut tavoitteet sekä osaa hyödyntää osaamistaan, kokemustaan ja työs-
tään saamaansa palautetta työn organisoinnissa ja kehittämisessä. Henkilöstö osaa kuunnella ja osallistaa kuntalai-
sia.  

Asiakastyytyväisyyskysely 

Elinvoimainen kaupunki  
ja imago 

Kaupungin henkilöstö on ylpeä työstään. Kaupungin palveluksessa jokainen on tietoinen siitä, mitkä ovat palvelu-
toiminnan keskeisimmät arvot ja mikä on oman työyhteisön tärkein tehtävä. Omalla toiminnallaan henkilöstö vah-
vistaa luottamusta kaupungin tuottamiin palveluihin ja viestittää tätä eri tavoin myös työyksikkönsä ulkopuolelle. 
Hyvä työnantajamaine houkuttelee omalta osaltaan kaupunkiin uusia asukkaita ja toimijoita. 

Virka – ja työtehtäviä hakevien 
määrä /tehtävä 

Digitaaliset prosessit ja moti-
voitunut henkilöstö 

Systemaattisella ja ennakoivalla osaamisen kehittämisellä pystytään varautumaan tulevaisuuden osaamistarpei-
siin. Osana Lappeenranta 2033-strategiaa kaupungille laaditaan erillinen osaamisstrategia, jolla varmistetaan hen-
kilöstön jatkuva kehittäminen ja kehittyminen. Digitalisaatiota hyödynnetään toimintaprosessien kehittämisessä, 
tietojen keräämisessä ja analysoinnissa sekä osaamistarpeiden määrittelyssä.  Digitalisaatiota käytetään myös op-
pimisen välineenä sekä osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamisessa.   

Henkilöstökyselyn tulokset 
Osaamisen muutos 

Talous ja resurssit Henkilöstösuunnittelu on systemaattista ja pitkäjänteistä. Henkilöstön osaaminen ja hyvä johtaminen varmiste-
taan oikeansisältöisen ja oikea-aikaisen koulutuksen avulla. Henkilöstöpalvelut on tuotettu tehokkaasti ja nykyai-
kaisesti.  
Kaupungin tasolla mittareiden tiedonkeräysjärjestelmät automatisoidaan. 

Henkilöstörakenteen muutos 
Osaamisen varmistamiseen 
käytetty euromäärä 
Sairauspoissaolojen muutos 
Sairaspoissolojen kustannukset 
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Hallinto ja 
tapa toimia 

11. Hankinnat kuntoon Mittarit 

Yleiskuvaus Maakunnan kuntasektorin toimijoiden ulkopuolisilta suoritetut hankinnat vuonna 2014 olivat n. 340 miljoonaa 
euroa, johon sisältyvät Lappeenrannan kaupunkikonsernin ulkopuolisilta suoritetut hankinnat n. 160 miljoonaa 
euroa.  Hankintojen hyvällä suunnittelulla on mahdollista vaikuttaa nopeastikin asiakaspalvelun laatuun, kus-
tannustehokkuuteen ja paikallisen elinkeinoelämän kasvumahdollisuuksiin. Hankintojen erillisohjelma tuo lisä-
resursseja Lappeenrannan kaupungin toimialojen sekä maakunnan hankintojen suunnitteluun, jossa huomioi-
daan asiakastarpeet, elinkaarikustannukset sekä hankinnan yritysvaikuttavuutta yli organisaatiorajojen. Han-
kintaprosessit ja kehityskohteet linjataan vuonna 2017 laadittavassa hankintastrategiassa.  

Nimetyissä hankinnoissa seurataan konsernitasolla han-
kintojen suora vaikutus kaupunginstrategian eri tavoi-
tearvioille ja -mittareille. 
Hankintastrategian hyväksyminen ja jalkauttaminen. 

Hyvinvoivat 
asukkaat ja 
osallisuus 

Hankinnat-erillisohjelma vaikuttaa suoraan kaupungin tuottamien ja järjestämien palveluiden laatuun ja koko-
naistaloudellisuuteen. Hankinnoilla voidaan tehokkaasti kannustaa työllistämiseen ja positiivisten ympäristö-
vaikutusten optimointiin.   

Asiakastyytyväisyys, talouden seuranta (muutos lähtöti-
lanteeseen verrattuna). Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttö-
mien työllistäminen (lkm) 
Ympäristövaikutusten optimointi, esim. CO2-päästöjen 
leikkaus 

Elinvoimai-
nen kau-
punki  
ja imago 

Hankinnat-erillisohjelma vaikuttaa paikallisten yritysten tuote- ja palvelukehitykseen sekä siihen liittyvään 
osaamiseen. Ohjelma kannustaa yrityksiä kasvuun paikallisten referenssien kautta. Onnistuneista hankinnoista 
on myös viestitettävä tilaajan ja tuottajan toimesta. 

Konsernin ulkoisissa hankinnoissa paikallisten hankinto-
jen osuus kokonaishankinnoista.(nyt 44 % - 2020: 50%).  
Innovatiivisten hankintojen osuus kokonaishankinnoista  
vähintään 5% (2019). 

Digitaaliset 
prosessit ja 
motivoitunut 
henkilöstö 

Hankintoja toteutettavien toimijoiden koulutus ja hankintoja tukevat palveluprosessit. Ellei muuta päätetä, 
jokaisen hankinnan yhteydessä tehdään hankinnan vaikutusarviointi, tarvittaessa markkinavuoropuhelua hyö-
dyntäen.  Hankintayksikön resurssit vahvistetaan siten, että eri toimialojen hankintojen suunnittelu- ja elinkei-
noelämäyhteistyön mahdollisuuksia tunnistetaan entistä aikaisemmassa vaiheessa.    
Hankinnasta laskuun prosessin digitaalistamista tutkitaan kustannus- ja hyötynäkökulmasta sekä riskien vähen-
tämiseksi. Kaupungin toiminnot ja palvelut kehittyvät yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa suunniteltujen, in-
novatiivisten hankintojen kautta. Palveluprosessit tehostuvat ja henkilökunnan motivaatio paranee, kun kau-
pungin ja yritysten tuottavan työn osuus eri palveluissa kasvaa. 

Hukkatyön ajan minimointi hankintaprosesseissa, sekä 
tilaajalla että tarjoajilla.  
20.000 €.  Ohiostojen väheneminen 

Talous ja re-
surssit 

Hankintojen ja sopimusten seuranta talous-, hankinta- ja tilaajayksikön yhteistyönä. 
Inhouse-palveluiden kilpailukyvyn varmistaminen.  Hankintaprosessiin käytetyn työajan vähentäminen. 

Hankintastrategian seuranta, kustannustehokkuus ja 
koettu laatu. Kannustinmalli tilaajayksiköille. 
Hukkatyön vähentäminen 
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Hallinto ja tapa toimia 12. Positiivisuuden ja luottamuksen vahvistaminen Kustannusarvio ja mit-
tarit 

Yleiskuvaus Ohjelman tarkoituksena on parantaa kaupungin mainetta ja tuoda toimintaan välineitä, joilla pystytään nopeasti kartoitta-
maan kuntalaisten näkemykset ja huomioimaan ne päätöksenteossa. Ohjelmassa on tarkoitus tehdä paljon pieniä parannuk-
sia ja jakaa onnistumisen kokemuksia. Digitaalista osallistumista ja vaikuttamista omaan elinympäristöön kokeillaan valituille 
kohderyhmille ja palveluille. Investoinneissa kokeillaan toimintamallia, jossa asukkaat voivat vahvasti osallistua yhteisen inf-
ran suunnitteluun. 

 

Hyvinvoivat asukkaat 
ja osallisuus 

Asukkaat kytketään aktiivisiksi toimijoiksi osaksi oman elinympäristönsä ja käyttämiensä palveluiden kehittämistä. Ohjelma 
vahvistaa asukkaiden luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja sitä kautta kaupungin toimintaan. 
Kun asukkaita kuunnellaan päätöksenteossa, voidaan palveluita kehittää siihen suuntaan, että niiden käyttö on asukkaille 
vaivattomampaa. 

40 % niistä asukkaista, joihin 
valitut palvelut kohdistuvat 
on osallistunut sen kehittämi-
seen. 

Elinvoimainen kau-
punki  
ja imago 

Tehdään kuntatyö näkyväksi siten, että positiivista palvelukokemuksista jaetaan aktiivisesti informaatiota. Tämä johtaa kau-
pungin maineen parantumiseen. Positiiviset sijoittautumistarinat parantavat kaupungin houkuttelevuutta yritysten silmissä, 
mikä vaikuttaa työpaikkojen määrään. Oikea-aikainen informointi palveluista vähentää turhia työvaiheita ja asiakkaat ohjau-
tuvat kerralla oikeaan paikkaan. Tehostettu markkinointiviestintä saavuttaa valitut kohderyhmät aiempaa tehokkaammin. 

Myönteisten ja kielteisten 
viestien suhde valituissa sosi-
aalisen median kanavissa. Ja 
mielikuva valituissa segmen-
teissä. 

Digitaaliset prosessit 
ja motivoitunut hen-
kilöstö 

Asukkaiden ja yritysten kanssa työskentelevä henkilöstö pystyy paremmin viestimään ja selvittämään eri päätösten ja palve-
lutilanteiden taustalla olevia tekijöitä, mikä johtaa miellyttävämpiin asiakaspalvelutilanteisiin. Palveluiden käyttäjien hallin-
nan tunne kasvaa, mikä johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen ja kommunikaation toimiessa kerralla oikein sujuviin palve-
luprosesseihin. 

Pilotteihin valittujen käsitys 
vaikutusmahdollisuuksistaan 
ja niihin osallistuvan henkilös-
tön työtyytyväisyys paranee 

Talous ja resurssit Kun asukkaat kytketään käyttämiesä palveluiden investointien suunnitteluun ja palveluprosessien parantamiseen, saadaan 
aikaan yhteisesti hyväksyttyjä ratkaisuja, jossa investointikohteena (esim. lähiliikuntapaikka) olevan infran käyttö paranee. 
Valitut pilotit saavat aikaan toimintamalleja, joita voidaan monistaa, mikä johtaa hukkatyön vähenemiseen asiakasprosesse-
sissa. Talousarvion valituissa osissa käytetään osallistuvaa budjetointia. Valitusten määrä vähenee, mikä nopeuttaa investoin-
tien toteuttamista. 

Mallilla suunnitellun infran 
käyttöaste on 20 % parempi 
kuin verrokin.  Osallistuvaa 
budjettia käytetään X %:ssa 
käyttömenoja. 
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HYVINVOINTI- JA SIVISTYSPALVELUT 

 
Toiminnan kuvaus 
 
Lapset ja nuoret 
 
Varhaiskasvatus 
 
Varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuslakiin, varhaiskasvatussuunnitelman 
kansallisiin perusteisiin sekä lasten henkilökohtaisiin varhaiskasvatussuunnitel-
miin. Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lasten kokonaisval-
taista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasva-
tus on myös lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä eh-
käisevä palvelu. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mah-
dollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.  
 
Kunnallisen päiväkodin ja perhepäivähoidon vaihtoehtona perheillä on mahdolli-
suus hoitaa lastaan kotona tai yksityisessä perhepäivähoidossa. Lakisääteisten hoi-
totukien lisäksi Lappeenranta maksaa perheille yksityisen hoidon tuen kuntalisää. 
Kunnallisen ja kunnan tukeman varhaiskasvatuksen ulkopuolella oleville alle kou-
luikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen on tarjolla avoimia varhaiskasvatuspal-
veluja.  
 
Perusopetus 
 
Kunnan velvollisuutena on järjestää perusopetusta sen alueella asuville oppivelvol-
lisille lapsille ja nuorille perusopetuslain ja perusopetusasetuksen mukaisesti. Ope-
tuksen tavoitteet ja sisältö on määritelty lain ja asetuksen lisäksi valtakunnallisissa 
opetussuunnitelman perusteissa, joka on velvoittava normi.  
 
Lappeenrannan kaupunki ylläpitää talousarviokauden alkaessa 18 peruskoulua, 
joista 13 on 1-6-luokkien kouluja ja viisi yhtenäistä peruskoulua. Erityisopetus jär-
jestetään yleisopetuksen yhteydessä ja kaupungissa ei toimi erityiskouluja.  
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnalle vapaaeh-
toista. Lappeenrannan kaupunki järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta.  
 
 

 
Lukiokoulutus 
 
Lukiokoulutus järjestetään lukiolain ja lukioasetuksen mukaisesti opetus- ja kult-
tuuriministeriön antaman järjestämisluvan mukaisesti.  Lukiokoulutuksen tavoit-
teet ja sisällöt määräytyvät valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman perustei-
den mukaisesti. Opetussuunnitelman perusteet on velvoittava asiakirja. 
 
Lappeenrannan kaupunki ylläpitää talousarviokauden alkaessa kahta lukiota. Lap-
peenrannan kaupungin lukioissa on opiskelijoita myös muista kunnista. 
 
Nuorisotoimi 
 
Nuorisotyön tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuk-
sia, tukea yhteisöllisyyttä, nuoren kasvua, nuorten harrastamista ja toimintaa kan-
salaisyhteiskunnassa. Nuoriksi määritellään alle 29- vuotiaat kuntalaiset. Nuoriso-
toimessa toteutetaan yhteiskunnallista nuorisotyötä, johon kuuluvat nuorisopoli-
tiikka, avustukset, järjestöyhteistyö; yhteisöllistä nuorisotyötä, johon kuuluvat 
nuorisotilatyö, koulunuorisotyö sekä osallisuustoiminta esim. nuorisovaltuusto ja 
lasten parlamentti. Kohdennettuun nuorisotyöhön kuuluvat ohjaamo, pienryhmä-
työ sekä etsivä nuorisotyö. Organisaatiouudistuksessa nuorisotoimeen on liitetty 
kulttuurinen nuorisotyö, johon sisältyvät koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta, tai-
teen perusopetus, Lasten kulttuurikeskus Metku sekä lasten ja nuorten harrastus-
toiminnan koordinointi. 
 
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
 
Kulttuuripalvelut 
 
Lappeenrannan kaupunginkirjasto on hyvinvointipalveluja antava, uudistuva koko 
kansan käyttämä yhteiskunnan toimija, joka välittää sekä paikallista että kansain-
välistä kulttuuria ja tietoa. Lappeenrannan kaupunginkirjaston maakuntakirjasto-
status poistuu 1.1.2018 uuden kirjastoasetuksen myötä. Lappeenrannan kaupun-
ginkirjasto vastaa edelleen paitsi tehtävistään kaupunginkirjastona, myös Etelä-
Karjalan Heili-kirjastojen toiminnasta ja kehittämisestä sekä arvokkaasta Carelica-
kokoelmasta ja sen kartuttamisesta.  
 
Yhteiskunnan muistina Lappeenrannan museot keräävät, tallentavat, säilyttävät, 
tutkivat ja esittelevät toiminta-alueensa ja -alansa taidetta ja kulttuuriperintöä 



51 

 

tuottaen asiakkaalle tietoa ja elämyksiä. Lappeenrannan museoilla on museolaissa 
ja -asetuksessa määritelty alueellinen tehtävä tallentaa, säilyttää ja tehdä tunne-
tuksi Lappeenrantaan, Etelä-Karjalaan ja luovutettuun Karjalaan sekä aluetaidemu-
seon osalta myös Kymenlaaksoon liittyvää oman toimialansa aineistoa sekä tukea 
alueen muiden museoiden toimintaa.  
 
Lappeenrannan kaupunginorkesterin tehtävä maamme pienimpänä ammattisin-
foniaorkesterina on tarjota korkeatasoisia klassisen ja viihdemusiikin orkesterikon-
sertteja pääasiassa lappeenrantalaisille, mutta myös vetovoimatekijänä muille 
Etelä-Karjalan maakunnan sekä Saimaan lähialueiden asukkaille. Orkesterin ohjel-
mistossa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon monipuolisesti 
erilaiset kohdeyleisöt. Orkesteri levyttää säännöllisesti ja konsertoi musiikkilähet-
tiläänä ulkomailla kutsuttuna.  
 
Lappeenrannan kaupunginteatteri on Etelä-Karjalan johtava ammattiteatteri, 
jonka tuotannot ovat monipuolisia ja kiinnostavia eri kohderyhmille. Teatterin 
työntekijöiden koulutustaso on korkea, osaaminen laadukasta ja työn toteutus kor-
keatasoista. Tavoitteena on tuottaa teatteriesityksiä, jotka kiinnostavat yleisöä, 
viihdyttävät, luovat taide-elämyksiä ja tarjoavat tekijöilleen taiteellisen haasteen. 
Monipuolista ohjelmistoa täydennetään vierailevilla esityksillä.  
 
Lisäksi kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuurityötä jakamalla avustuksia ja tuke-
malla kesäteatterialueen toimintaa sekä taiteilijatiloja ja galleriatoimintaa.   
 
Liikuntapalvelut 
 
Liikuntatoimi järjestää liikunnan ohjausta, huolehtii liikuntapaikkojen käytöstä 
sekä niiden rakennuttamisesta ja kunnossapidosta. Liikunnanohjauksen päätavoit-
teena on lisätä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien asukkaiden liikuntaa, 
järjestää asukkaille terveyttä edistävää liikuntaa ja edistää asukkaiden liikunnallista 
elämäntapaa erityisryhmät huomioiden. Liikuntatoimi tarjoaa kaupunkilaisille sekä 
kaupungissa toimiville järjestöille liikuntamahdollisuuksia rakennuttamalla, varus-
tamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä jakamalla niiden käyttövuoroja.   
 
 
 
 
 
 

TALOUSSUUNNITELMA 2018–2021 
 
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 

 
Lapset ja nuoret 
 
Varhaiskasvatus 
 
Varhaiskasvatusta kehitetään osana muuta kasvatus- ja koulutusjärjestelmää.  Syk-
syllä 2017 on otettu käyttöön Opetushallituksen valtakunnalliseen määräykseen 
pohjaava uusi varhaiskasvatussuunnitelma sekä uusi vuosisuunnitelma.  Lakiin pe-
rustuen jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. 
 
Tavoitteena on toimintakulttuurin kehittäminen lasten psyykkistä, sosiaalista ja 
fyysistä hyvinvointia tukevaksi, liikunnallisen elämätavan omaksuminen, lasten ja 
huoltajien osallisuuden mahdollistaminen sekä palvelujen kilpailukykyisyys ja te-
hokas järjestäminen.   
 
Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alai-
nen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon koko-
naisuudesta. Liikunnallisen elämäntavan synnyttämiseksi tehdään yhteistyötä lii-
kuntajärjestöjen kanssa. Harrastustoiminnan virittämiseksi lapsille tarjotaan mah-
dollisuus erilaisiin toimintaryhmiin ja kerhotoimintaan yhdessä kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa. Mahdollisuuksien mukaan lapsille tarjotaan tilaisuuksia 
taide- ja tiedepainotteiseen toimintaan sekä kielirikasteiseen opetukseen. Osallis-
tutaan tavoitteita tukeviin valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin. Päiväkotiraken-
tamisessa halutaan edistää lasten luontoyhteyttä ja sitä kautta lisätä heidän psyyk-
kistä ja fyysistä hyvinvointiaan.  
 
Sähköisillä palveluilla tehostetaan palveluprosesseja ja palvelumuotoilulla varmis-
tetaan huoltajien osallisuus. Toiminnanohjauksessa käyttöönotettu sähköinen pal-
velun varausjärjestelmä helpottaa perheiden arjen suunnittelua ja varattujen var-
haiskasvatusaikojen seurantaa. 
 
Perheiden valinnanmahdollisuutta kehitetään ottamalla käyttöön palveluseteli. 
Palveluseteli mahdollistaa yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden käytön entistä 
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joustavammin ja vähemmällä byrokratialla. Palvelusetelin hintaa tuottajalle mää-
riteltäessä otetaan huomioon perheiden ja lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet 
valita haluamansa palveluntuottaja.  
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulainsäädäntö on uudistumassa. Lain tavoitteena 
on alentaa pieni- ja keskituloisilta perheiltä perittäviä varhaiskasvatuksen asiakas-
maksuja. Näin on tarkoitus lisätä työnteon kannustavuutta, parantaa perheiden ta-
loudellista tilannetta ja mahdollistaa nykyistä useamman lapsen osallistuminen 
varhaiskasvatukseen. Lakimuutoksen vaikutuksena varhaiskasvatuksen maksutu-
lot tulevat pienenemään arviolta 750 000 euroa vuodessa. 
 
Valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi varhaiskasvatuksen osallistumisasteen 
nostamisen. Tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2020 mennessä vähintään 95 
prosenttia nelivuotiaista ja sitä vanhemmista alle kouluikäisistä lapsista olisi var-
haiskasvatuspalvelujen piirissä. Mikäli tavoite toteutuu, tulee varhaiskasvatuksen 
kysynnän kasvu olemaan Lappeenrannassa noin 3 prosenttia vuoteen 2020 men-
nessä. Taloudellinen kasvu ja työllisyyden myönteinen kehittyminen voivat myös 
lisätä varhaiskasvatuksen kysyntää. Ikäluokkien koko vaikuttaa tarvittavien var-
haiskasvatuspaikkojen määrään. Vuonna 2016 syntyneiden ikäluokka on poikkeuk-
sellisen pieni aiempiin vuosiin verrattuna. Mikäli syntyvät ikäluokat ovat yhtä pie-
niä, tulee se puolestaan näkymään kysynnän vähenemisenä.  
 
Varhaiskasvatuksen kysyntä vaihtelee toimintavuoden aikana ja on suurimmillaan 
keväisin.  Keväisin varhaiskasvatuksessa on ollut noin 100 lasta enemmän kuin syk-
syisin. Kysynnän vaihtelusta johtuvaan kasvuun voidaan vastata ostamalla nykyistä 
enemmän palveluja sekä lisäämällä omaa henkilöstöä ja ottamalla käyttöön väliai-
kaisia tiloja.  
 
Vuoden 2018 osalta ennakoidusta kysynnän kasvusta aiheutuvat kustannukset voi-
daan kattaa vuosilta 2016 ja 2017 siirretyillä määrärahoilla. Toimintaympäristössä 
on lähivuosina paljon varhaiskasvatuksen kysyntään vaikuttavia epävarmuusteki-
jöitä. Koska odotettavissa on sekä kysyntää lisääviä että vähentäviä muutoksia, 
tässä vaiheessa on erittäin vaikea arvioida vuosille 2020 – 2021 annetun talousar-
vioraamin riittävyyttä. Tilannetta on tarkasteltava vuosittain.  
 
Valtioneuvosto käynnistää laajan kokeilun vuosina 2018–2019 viisivuotiaiden mak-
suttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä kokeiluun halukkaiden kuntien kanssa. 
Kokeiluun käytettävä valtionrahoitus on 5 miljoonaa euroa. Päätös kokeiluun osal-
listumisesta voidaan tehdä, kun siitä on saatavilla riittävästi tietoa. Osallistuminen 

on mahdollista vain, jos kokeilu on kaupungille kustannusvaikutuksiltaan neutraali. 
Näyttää siltä, että nykyinen toimintakapasiteetti ei riitä vastaamaan kokeilusta joh-
tuvaan kysynnän kasvuun. 
 
Tavoitteena on varmistaa toimintakulttuuri, joka aiempaa paremmin tukee paitsi 
lasten myös henkilöstön psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tarjoaa 
ratkaisukeskeisiä onnistumisen kokemuksia. Toiminnanohjausjärjestelmän, palve-
luohjauksen sekä rekrytointiprosessin, erityisesti sijaisten rekrytointiprosessin, ke-
hittäminen jatkuu. 
 
Perusopetus 

 
Strategiakauden aikana perusopetuksessa toimintaa kehitetään siten, että vuo-
desta 2016 alkaen käyttöön otetut opetussuunnitelmat toteutuvat mahdollisim-
man kattavasti. Perusopetukseen on laadittu opetussuunnitelman toteutumisen 
varmistava strateginen toimintasuunnitelma, johon on yhdessä henkilöstön kanssa 
määritelty keskeisimmät kehittämistä edellyttävät asiat. Näitä ovat tiivistetysti op-
pilaiden hyvinvoinnin sekä laaja-alaisen osaamisen varmistaminen. Laaja-alaisen 
osaamisen osalta tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen varmistaminen edellyt-
tää taloudellisia panostuksia laitteiden, verkkojen, ohjelmistojen ja henkilöstön 
osaamisen parantamiseen. Tällä kehitystyöllä varmistetaan se, että kaikkien oppi-
laiden elinikäisen oppimisen edellytykset vahvistuvat. Keskeistä on huolehtia yh-
denvertaisuudesta ja tasa-arvosta siten, että oppilaan tausta ei vaikuta oppimistu-
loksiin ja opintopolulla etenemiseen. Henkilöstön osalta niin ikään hyvinvoinnin ja 
oppimisen varmistaminen on keskeistä. Perusopetuksen vastuualueella johtami-
sen rakenteita sekä toimintatapoja on uudistettu syksystä 2017 alkaen. Tavoit-
teena uudenlaisella toimintamallilla on varmistaa aikaisempaa paremmin ja tehok-
kaammin uudistuminen.  
 
Käynnissä olevaan hallitusohjelmaan sisältyy useita perusopetusta koskevia kehi-
tyshankkeita. Näitä ovat mm. liikkuva koulu, kerhotoiminta, kielikokeilut ja kielikyl-
pytoiminnan laajentaminen, tasa-arvo (opetusryhmien pienentäminen), uusi pe-
ruskoulu-ohjelma jne. Kansallisten valtionavustusten hyödyntäminen edellyttää 
kunnalta omavastuuosuuksien varaamista omaan budjettiin.  
 
Perusopetusta sääteleviin normeihin ei ole näillä näkymin tulossa merkittäviä 
muutoksia alkavalla strategiakaudella. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkistaa syk-
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syllä 2017 kansalliset perusopetuksen kehittämistä ohjaavat teesit, joiden tavoit-
teena on varmistaa hallituskaudet ylittävä johdonmukainen ja pitkäjänteinen kehi-
tystyö. On mahdollista, että teesien julkistamisen myötä käynnistyy perusopetus-
lain kokonaisuudistuksen aloittaminen, mutta mahdolliset lakimuutokset tullevat 
voimaan vasta muutaman vuoden kuluttua. Opetus- ja kulttuuriministeriön syk-
syllä 2017 julkaisemassa vaativan erityisopetuksen kehittämistä käsittelevässä sel-
vityksessä perusopetuslakiin on esitetty seuraavaa muutosta: Perusopetuslain 25 
§:n säännöstä esitetään muutettavaksi siten, että oppivelvollisuuden jatkamista 
koskeva päätös voidaan tehdä kesken oppivelvollisuuden suorittamisen, mikäli 
vammaisuuden tai sairauden vuoksi on ilmeistä, että oppilas ei saavuta perusope-
tuksen päättötodistusta perusopetuslaissa 25 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa 
oppilaalle annetuista tukitoimista huolimatta. Tästä käytetään nimitystä jatkettu 
oppivelvollisuus. 
 
Tällä muutoksella ei toteutuessaan pitäisi olla juurikaan kustannusvaikutusta kun-
nan näkökulmasta, koska pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilai-
den valtionosuus on tavanomaista huomattavasti suurempi. 
 
Oppilasennusteiden mukaan Lappeenrannan kaupungin ylläpitämien peruskoulu-
jen oppilasmäärä tulee kasvamaan noin 112 oppilaalla. Merkittävät oppilasmäärän 
kasvut tapahtuvat syksystä 2019 alkaen. Alkavan strategiakauden aikana suunni-
tellaan uudistetut tilat ja aloitetaan rakentaminen Kesämäen koululle (7-9- lk), 
Joutsenon koululle (1-9 lk), Sammonlahden koululle (1-9 lk) ja Lauritsalan koululle 
(1-9 lk). 
 
Sammonlahden koulun Skinnarilan toimipiste joutuu siirtymään sisäilmapulmien 
vuoksi väistötiloihin jo vuodesta 2018 lukien. Väistötilojen vuokrat ovat nykyistä 
vuokraa huomattavasti suuremmat. Kohonneisiin vuokriin ei ole varauduttu toi-
mialan talousarviossa.   

 
Lukiokoulutus 

 
Strategiakauden aikana lukiokoulutusta kehitetään siten, että opetus toteutuu 
vuonna 2016 käyttöön otettujen uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Ylioppi-
laskokeita tullaan uudistamaan siten, että ne suoritetaan sähköisesti ja myös tut-
kinnon sisältöä on tarkoitus uudistaa. 
 

Lappeenrannan lukiokoulutukseen on laadittu kevään 2017 aikana kuvaus siitä, 
mitä asioita on tarpeen kehittää opetussuunnitelman tavoitteiden saavutta-
miseksi. Näitä ovat esimerkiksi lukioiden toimintakulttuurin kehittäminen oppilai-
den hyvinvointia ja osallisuutta tukevaksi ja pedagoginen kehittäminen muun mu-
assa siten, että työelämäyhteistyö lisääntyy ja monialainen opiskelu lisääntyy. 
Myös lukioissa opiskelijoilta edellytetään tieto- ja viestintäteknologista osaamista. 
Tämä edellyttää henkilöstön kouluttamista ja opetustilojen kiinteän esitysteknii-
kan uusimista alkavalla strategiakaudella. Lukiot ovat liittyneet syksyllä 2017 liik-
kuva koulu-ohjelmaan ja kuuluvat kansalliseen lukiokoulutuksen kehittämisverkos-
toon.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt syksyllä 2017 lukiokoulutuksen uu-
distamisen perustamalla määräaikaisen lukiouudistuksen yksikön, jonka tarkoituk-
sen on toimia vuoden 2018 loppuun saakka. Lukiouudistus pitää sisällään lukiolain 
ja lukion toiminnallisen uudistamisen. Lukiouudistuksen tavoitteena on lisätä lu-
kiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoi-
suuden ja -valmiudet antavana koulutusmuotona sekä vahvistaa koulutuksen laa-
tua, oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä korkea-asteen opintoihin. 

Lappeenrannan kaupungin ylläpitämien lukioiden opiskelijamäärät tulevat laske-
maan alkavalla strategiakaudella noin 100 oppilaalla. Suurin vähennys tapahtuu lu-
kuvuoden 2019 - 2020 alusta lukien. IB-lukion tulevaisuutta koskeva lupaprosessi 
on kesken. Opetus- ja kulttuuriministeriö on luvannut tehdä asiasta päätöksen lo-
kakuun aikana. Jos päätös on kielteinen, Lappeenrannan kaupungin on harkittava, 
käynnistääkö se uuden lupaprosessin vai toteuttaako se vieraskielisen opetuksen 
muulla tavoin. Aikuislukion toiminta on suunnitelmissa lopettaa nykyisessä muo-
dossaan syksyn 2018 alusta lukien.  

Nuorisotoimi 

Nuorisotoimen vastuulle tuli uuden hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialan si-
sällä kulttuurisen nuorisotyön edistäminen. Tähän tehtäväalueeseen sisältyvät 
aamu- ja iltapäivätoiminnan organisointi, taiteen perusopetuksen koordinointi 
sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistäminen.  Kulttuurisen nuorisotyön 
palveluyksikkö on uusi. Yksikköön on koottu henkilöstöresurssi lasten kulttuurikes-
kus Metkusta ja kasvatus- ja opetustoimesta. 
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Nuorisotoimi jatkaa oman toiminnan kehittämistä laatimalla kehittämistyöpajoissa 
yhdessä henkilöstön, nuorisotyön ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa nuoriso-
työlle oman opetussuunnitelman.  
 
Matalan kynnyksen ohjaamotoiminnan kolmivuotinen ESR-tuella rahoitettu hanke 
päättyy helmikuussa 2018 ja vastuu ohjaamotoiminnasta siirtyy valtion viranomai-
sille. Lappeenrannan nuorisotoimi on tähän mennessä kantanut 90 % vastuun oh-
jaamon toiminnasta ja henkilöstöresurssista. Nyt päävastuu on siirtymässä valti-
olle, mutta valtio edellyttää kuntien osallistumista ja henkilöstöresurssin osoitta-
mista myös tähän vaiheeseen ilman valtion taloudellista kompensaatiota.  Tämä 
tarkoittaa yhden henkilön työpanosta, mitä ei sisälly kehykseen ilman muun nuo-
risotyön resurssien nykyisestä poikkeavaa kohdentamista.  Ohjaamotoiminnan 
avulla nuorisotoimen rooli nuorten työllistymisen ja kouluttautumisen edistämi-
sessä on lisääntynyt kaupungissamme.  
 
Skeittauksen ja skuuttauksen harrastajat lähestyivät kuntalaisaloitteella nuoriso- ja 
liikuntalautakuntaa keväällä 2017.  Lautakunta kannusti nuorisotoimea valmistele-
maan esityksen vuoden 2018 talousarvioon skeittihallin kustannusten selvittä-
miseksi. Selvitys on tehty. Tilan käyttöönottoon ja toiminnan käynnistämiseen ei 
toimialan kehys anna kuitenkaan mahdollisuutta.  

 
Kulttuuripalvelut 
 
Kirjasto jatkaa kaupunginvaltuuston vuosille 2017 - 2018 päättämiä tasapainotus-
toimenpiteitä. Toimenpiteet koostuvat kirjastojen automatisoinnin kehittämisestä 
ja henkilöstömenojen säästöistä luonnollisen poistuman kautta. Kirjaston toimipis-
teiden automatisoinnin kehittäminen on alkanut pääkirjaston palautusautomaatti-
investoinnilla siihen liittyvine toiminnallisine muutoksineen, ja jatkuu lähikirjasto-
jen varustamisella omatoimivarustuksin. Omatoimiaukiolot mahdollistavat kirjas-
tojen aukioloaikojen lisäämisen ja parantavat näin palvelujen saatavuutta, mutta 
eivät poista henkilötyövoiman tarvetta missään toimipisteessä: kaikkiin kirjastoihin 
jää edelleen runsaasti tehtäviä joihin automaatit eivät pysty, ja kaikissa kirjastopis-
teissä tullaan jatkossakin tarjoamaan henkilöstön ammattitaitoa edellyttäviä pal-
veluja. Lähikirjastojen omatoimiaukioloja ja palveluaukioloja rytmitettäessä ote-
taan huomioon lähikirjastojen asiakkaiden tarpeet ja mm. sijainti koulun yhtey-
dessä tai välittömässä läheisyydessä.  
 

Sähköisten kirjastoaineistojen ja palvelujen tarjonta on tullut perinteisempien ai-
neistojen ja palvelujen rinnalle, ja muutos etenee tulevina vuosina tahdilla, jota on 
vaikea ennakoida. Kirjastot ovat aktiivisesti mukana tässä kehityksessä.  
 
Kirjasto toteuttaa uuden lain edellyttämää yhteiskunnallista rooliaan asukkaiden 
yhteisöllisenä harrastamisen, kokoontumisen ja oppimisen paikkana tarjoamalla 
monipuolista matalan kynnyksen tapahtumatoimintaa ja osallistamalla asukkaita 
palvelujen kehittämiseen.  
 
Museo tuottaa asiakasta lähellä olevia monipuolisia, kehittyviä ja osallistavia mu-
seopalveluita, sekä hoitaa ja käyttää kokoelmiaan aktiivisesti ja toimii asiantunti-
jana ja vaikuttajana erilaisissa verkostoissa. Näyttelytoiminnassa otetaan huomi-
oon suurta yleisöä kiinnostavat laajemmat aiheet, mutta myös paikalliset ja erityis-
teemat. Yleisötyötä tehdään kaikenikäisten kanssa. Museo on aktiivisesti mukana 
valtakunnallisissa museoalan kehittämishankkeissa ja kansainvälisessä museotoi-
minnassa. Museo jatkaa työtä uudistettuna prosessiorganisaationa. Tulevan toi-
mintakauden aikana kehitetään työhyvinvointia ja museon hyvinvointituotetta. 
Kymmenen vuoden vuokrasopimuksella saatu kokoelmien väliaikainen säilytystila 
on väliaikainen ratkaisu. Kulttuurihistoriallisen esineistön puhdistus ja siirtäminen 
tiloihin ovat käynnissä ja se vie sekä taloudellisia että työvoimaresursseja toimin-
takauden aikana. Selvitetään Kaakkois-Suomen yhteisen kokoelmakeskuksen mah-
dollisuutta. Kokoelmien avaaminen yleisöille erikoisesti Finna-palvelun kautta, on 
oleellista toimintakauden aikana. Finna on kansallisen digitaalisen kirjaston pal-
velu, joka tarjoaa arkistoille, kirjastoille ja museoille mahdollisuuden tuoda aineis-
tonsa yhteen kaikkien löydettäväksi, sekä pääsyn digitaalisessa muodossa olevaan 
aineistoon. Museotietojärjestelmän uusiminen on ajankohtaista valtakunnallisen 
yhteiskäytön edistämiseksi. 
 
Etelä-Karjalan museon uuden perusnäyttelyn suunnittelua ja työstämistä jatketaan 
erillisrahoituksella. Kansainvälistä toimintaa jatketaan ja laajennetaan. Henkilö-
kunnan liikkuvuutta ja oppimista edistetään Euroopassa Erasmus+ rahoituksen 
avulla. Museoala on muutoksessa, kulttuurin ja myös museoiden valtionosuusjär-
jestelmää ollaan uudistamassa ja leikkauksia valtionrahoitukseen tulee vuosittain.  
Myös museolakia tullaan uudistamaan. Maakuntauudistus tulee vaikuttamaan 
myös maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmään. Vielä ei ole tietoa siitä, kuinka 
muutokset tulevat vaikuttamaan paikallisella tasolla.  
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Orkesterin pitkän tähtäimen tavoite kehittyä Saimaa Sinfoniettaksi on vakiintunut 
nyttemmin tiiviiseen yhteistyöhön Mikkelin kaupunginorkesterin 12–jäsenisen jou-
siorkesterin kanssa tällä hetkellä n. 4 kertaa vuodessa rahoituksen mukaisesti. Val-
tionosuuksien leikkaukset uhkaavat niin kaupunginorkesterin toimintaa maamme 
pienimpänä sinfoniaorkesterina kuin Saimaa Sinfoniettan toimintaa. Saimaa Sinfo-
niettan kehittäminen vaatisi tehtyjen selvitysten valossa taloudellisia lisäresurs-
seja.  
 
Teatteri on toiminut uusissa tiloissa lähes kahden vuoden ajan. Toiminnassa on 
hyödynnetty uutta sijaintia monin tavoin ja pyritään edelleen saamaan uutuudesta 
ja sijainnista lisäarvoa toiminnalle sekä löytämään synergiaa kauppakeskuksen 
muiden toimijoiden kanssa. Teatterissa toteutetaan kulissikierroksia, järjestetään 
avoimia harjoituksia ja keskustelutilaisuuksia. Yleisötyötä ja osallistamista pyritään 
mahdollisuuksien mukaan kasvattamaan. Kesän 2017 aikana uusittiin ääni- ja valo-
tekniikkaa. Tilojen ulosvuokrauksella tavoitellaan erityisesti kokous- ja seminaari-
järjestäjiä, mutta myös muunlaisia tapahtumia. Näyttämötoiminnan keskeiset ta-
voitteet ovat korkea taiteellinen taso, omaleimaisuus ja tarjonnan monipuolisuus. 
Vuodessa tuotetaan yhteensä 4 - 10 ensi-iltaa suurelle ja pienelle näyttämölle. Oh-
jelmistossa pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman kattavasti eri ikäryhmät 
sekä myös eri tyylit; kotimainen ja ulkomainen draama, klassikot ja uudet näytel-
mät, musiikkiteatteri, komedia, lapsille ja nuorille suunnattu teatteri jne. Yhteis-
työtä tehdään kaupungissa toimivien alan organisaatioiden/järjestöjen ja oppilai-
tosten kanssa. Myynnin tueksi on rakennettu erilaisia tuotepaketteja ja kampan-
joita, jotka innostavat ja helpottavat katsojaa hänen ostaessaan pääsylippuja teat-
teriin.  
 
Liikuntapalvelut 
 
Liikunnanohjauksen resursseja on viime vuosina lisätty muokkaamalla työntekijöi-
den työkuvia. Järjestelyillä on saavutettu hyviä tuloksia ja toiminnalla on positiivi-
nen vaikutus myös liikuntapaikkojen, kuten uimahallien asiakasmääriin. 
 
Valtuustokauden yhtenä painopistealueena liikunnanohjauksessa on lasten ja 
nuorten liikunnan lisääminen sekä aktivoiminen mm. Syke 100 liikuntahankkeen 
avulla. Toisena painopisteenä on liikuntaneuvonnan laajentaminen koskemaan 
myös seniori-ikäisiä ja lappeenrantalaisia lapsiperheitä.  
 

Liikuntapaikkojen sähköiset verkkopalvelut, liikuntaryhmien ilmoittautumisjärjes-
telmä, kunnossapidon avoin sähköinen informaatio, itsepalveluautomaatit, tilan-
varausjärjestelmän ja sähköisen kulunvalvonnan uudistaminen entistä asiakasys-
tävällisemmäksi, informatiivisemmaksi ja joustavammaksi on tärkeä liikuntatoi-
men kehittämistavoite lähivuosina. Tämä on tärkeää myös kaupungin tapahtuma-
toiminnan kehittämisen kannalta.  
 
Liikuntapaikkojen kunnossapito muodostaa merkittävimmän osan liikuntatoimen 
vuotuisista kokonaismenoista.  
 
Liikuntapaikkarakentamisessa ulkoliikunta-alueiden ja lähiliikuntapaikkojen ra-
kennuttaminen on keskitetty liikuntatoimeen. Talorakennushankkeissa liikunta-
toimi on käyttäjien edustajana valmistelemassa isoja talonrakennushankkeita lähi-
vuosina. Lpr:n keilahalli-urheilutalon perusparannuksen hankesuunnitelma kus-
tannusarvioineen on valmistunut ja hanke sijoittuu vuosille 2018–2019. Lpr:n kei-
lahalli-urheilutaloon perusparannuksen yhteydessä tehtävien lisävarastotilan ja 
jumppasalin laajennuksen aiheuttamiin tilavuokrien kasvuun on varauduttava vuo-
desta 2020 lähtien. Lisämenojen kattamiseksi maksutuloja on kasvatettava arviolta 
noin 3,4 %. 
 
Kisapuiston pääjäähallin korvaavan uuden monitoimijäähallin hankesuunnittelu ja 
sijoituspaikkaselvitys valmistuu vuoden 2018 syksyyn mennessä. Vuoden 2018 lo-
pulla tehtävässä jäähallia koskevassa ratkaisussa huomioidaan myös muun liikun-
nan ja urheilun tarpeita jääurheilun eri lajien ohella. Liikuntatoimen näkemyksen 
mukaan mm. yleisurheilun talviaikaisiin lajiharjoitteluolosuhteisiin sisätiloissa tulisi 
saada aikaan parannus lähitulevaisuudessa. Länsialueen palveluratkaisuissa ja 
isoissa kouluhankkeissa liikuntasaliratkaisut on tehtävä niin, että myös salibandy ja 
muu ilta-aikojen tilatarve huomioidaan. 
 
Ulkoliikuntapaikkojen peruskorjaustarpeita on paljon. Kuntopolkuja perusparan-
netaan, Kimpisen urheilukenttää korjataan ennen vuoden 2019 Kalevan Kisoja, te-
kojään tekonurmea ja kylmäputkistoja peruskorjataan, katsomoa ja pukutiloja uu-
distetaan investointimäärärahojen puitteissa.  
 
Lpr:n keilahalli-urheilutalon perusparannuksen ajaksi tarvitaan väistötiloja mm. ju-
don, painin, nyrkkeilyn ja monen muun lajin harrastajille. Keilahallia ja urheilutalo 
käyttää yhteensä noin 45 liikunta- ja urheiluseuraa sekä lähialueen koulut ja oppi-
laitokset. Palloiluhallin peruskorjaus ajoittuu vuodelle 2019 keväästä syksyyn.  
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Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Lapset ja nuoret 
 
Varhaiskasvatus 
 
Keskeisimmät riskit liittyvät varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyteen. Toimintaym-
päristössä tapahtuvat muutokset, työllisyyden kehitys, lainsäädännölliset muutok-
set ja opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta 
vuosille 2017 - 2030, voivat lisätä varhaiskasvatuksen kysyntää, jolloin nykyinen 
toimintakapasiteetti ja talousarvioraami vuosille 2020–2021 eivät tule enää riittä-
mään. Toisaalta ikäluokkien pieneneminen voi vähentää kysyntää ja tasapainottaa 
tilannetta. Toimiala voi vaikuttaa riskin toteutumiseen ennakoimalla ja varautu-
malla kysynnän muutoksiin sekä säätelemällä palvelutuottajilta hankittavien pal-
velujen määrää. 
 
Joidenkin käytössä olevien rakennusten kunto muodostuu edelleen riskitekijäksi. 
Eri syistä johtuvat tilapäisjärjestelyt paitsi kuormittavat henkilökuntaa ja huoltajia, 
tuottavat lisäkustannuksia. Toimiala voi vaikuttaa riskin toteutumisen ehkäisemi-
seen kehittämällä yhteistyötä LATO Oy:n kanssa. 
 
Vaikka lastentarhanopettajaopiskelijoiden sisäänottomäärää yliopistoihin on li-
sätty, koulutetaan heitä edelleen eläkepoistumaan nähden liian vähän. Riskinä on-
kin esiopetuskelpoisten lastentarhanopettajien saatavuus. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö on uudistamassa myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksia osana varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekarttaa vuosille 
2017 - 2030. 
 
Vanhempien valinnan mahdollisuuden lisääminen voi johtaa tarpeeseen sopeuttaa 
omaa toimintaa. Sopeuttaminen on mahdollista tehdä luonnollista poistumaa hyö-
dyntäen.  
 
Perusopetus 
 
Keskeisimmät riskit liittyvät käytettävissä olevien rakennusten kuntoon ja usean 
ison peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen samanaikaiseen toteutukseen. Väli-
aikaiset järjestelyt kuormittavat koulujen henkilöstöä sekä oppilaita ja heidän per-

heitään. Voimavarat joudutaan suuntaamaan perustoimintojen turvaamiseen. Toi-
miala voi vaikuttaa riskin toteutumisen ehkäisemiseen kehittämällä yhteistyötä 
LATO Oy:n kanssa. 
 
Kun tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään merkittävässä määrin oppimisen väli-
neenä, on tietotekniikan toimimattomuus aikaisempaa suurempi riski. Toimiala voi 
vaikuttaa riskin toteutumisen ehkäisemiseen kehittämällä yhteistyötä Saita Oy:n 
kanssa. 
 
Riskikartoituksen yhteydessä tuli esille, että koulujen lähialueen liikennejärjestelyt 
aiheuttavat riskin oppilaille muun muassa huoltajien saattoliikenteen vuoksi. Toi-
miala voi vaikuttaa riskin toteutumisen ehkäisemiseen kehittämällä yhteistyötä 
elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kanssa. 
 
Lukiokoulutus 
 
Kun tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään merkittävässä määrin oppimisen väli-
neenä, on tietotekniikan toimimattomuus aikaisempaa suurempi riski. Toimiala voi 
vaikuttaa riskin toteutumisen ehkäisemiseen kehittämällä yhteistyötä Saita Oy:n 
kanssa. Mikäli lukiokoulutuksen kehittämismäärärahaa joudutaan osoittamaan 
opetustoimintaan, on riskinä, että opetuskäytössä olevan tieto- ja olevan viestin-
tätekniikan laitekannan ylläpitämistä supistetaan kehittämisen sijaan. 
 

Nuorisotoimi 
 
Nuorisotoimen etsivän työn henkilöstön (3) palkkakulut katetaan valtionavulla. Mi-
nisteriö on tukenut etsivää nuorisotyötä vuodesta 2008 alkaen, mikäli valtionapu 
päättyisi tai vähenisi, joudutaan muuta nuorisotoimintaan supistamaan etsivän 
työn jatkumisen turvaamiseksi osana ohjaamon palveluita. 
 
Ohjaamo toimintamallin ESR hanke ja rahoitus päättyvät helmikuussa 2018. Valtio 
on päättänyt kohdistaa nykyisten ohjaamotoimipisteiden juurruttamistyön määrä-
rahan TE- hallinnon kautta koordinoitavaksi. Valtio edellyttää myös kuntien talou-
dellista panostusta ja henkilöstön osoittamista entisessä määrin. Ohjaamon toi-
minnan jatkaminen nykymuodossaan ilman lisäresurssia, johtaa muun nuorisotyön 
vähentämiseen.  
 
Monarin peruskorjaukseen tai korvaavien terveellisten, turvallisten ja tarkoituk-
senmukaisten toimitilojen hankintaan liittyy toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. 
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Monarilla on tehty kuntotarkastus ja välittömiä kiireellisiä korjaustoimenpiteitä on 
osittain jo aloitettu. Päivittäin tilassa toimii eri-ikäisiä asiakkaita n. 100 henkeä. Toi-
minta mahdollisen peruskorjauksen aikana väistötiloissa heikentää palvelujen laa-
tua. 
 
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
 
Kulttuuripalvelut 
 
Koko kulttuuritoimen merkittävin riski ja epävarmuustekijä on budjetin haavoittu-
vuus: yleisön käyttäytymisen ennakointi teatteriesitysten, konserttien ja näyttelyi-
den asiakkaina ei ole helposti ennakoitavaa, vaikka yleisön kiinnostuksen ylläpitä-
miseksi ja kasvattamiseksi tehdään kaikki voitava. Valtionosuusjärjestelmän uudis-
taminen ja valtionosuuksien leikkaukset ovat mahdollisia riskejä museolle, teatte-
rille ja orkesterille.  
 
Kirjastotoiminnassa suurin riski on tietojärjestelmäkatkokset ja tietojärjestelmän 
vioittuminen. Toteutuessaan nämä riskit tyrehdyttävät kirjaston kaikkien toimipis-
teiden koko lainaustoiminnan lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi. Kirjastotoimi huoleh-
tii niistä varmistustoimenpiteistä, jotka ovat sen vallassa, ja pyrkii ennakoimaan 
ulkoisten kirjastosta riippumattomien tekijöiden vaikutuksia siltä osin kuin se on 
mahdollista.  
 
Suurimpia museotoiminnan riskejä ovat kokoelmien vahingoittuminen, puutteelli-
set säilytysolosuhteet ja tietojärjestelmän vioittuminen. Oma tai yhteinen ylimaa-
kunnallinen kokoelmakeskus Kaakkois-Suomessa turvaisi alueen esineellisen histo-
rian ja tulevaisuuden pitkäaikaisesti. Tietojärjestelmän vioittumiseen museo pyrkii 
varautumaan niillä toimenpiteillä, jotka ovat käytettävissä. Myös erilaiset onnetto-
muudet ja luonnonolosuhteet voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja näyttely- ja ko-
koelmatiloissa. Ohjeistus ja toimintamallit kriisitilanteiden varalta ovat olemassa, 
mutta kaikkiin luonnonmullistuksiin ei ole mahdollista täysin etukäteen varautua.  
Vuosittaisten kiinteiden kulujen nousu vaarantaa museotoiminnan laajuutta.  Pal-
veluja ja resursseja pyritään kohdistamaan uudella tavalla ja/tai luovutaan joista-
kin toiminnoista pysyvästi. Valtionosuusuudistuksen vaikutuksia museon toimin-
taan ja rahoitukseen ei vielä tiedetä. 
  
Orkesterin suurin riski on toimintarahojen leikkaaminen ja vuokrien korottaminen. 
Orkesteri toimii suhteessa maamme muihin orkestereihin sangen pienellä budje-
tilla, josta valtionosuus on merkittävä.  Jos määrärahoja joudutaan supistamaan, 

johtaa se konserttien vähentymiseen ja huippusolistien sekä kapellimestarien käy-
tön vähenemiseen radikaalisti, mikä puolestaan lisää riskiä lipputulojen kertymi-
sessä. Riskiä voitaisiin vähentää, jos markkinointi ja lipunmyyntiä voidaan lisätä.   

Teatterissa suurin riski on kohonneen vuokran kattaminen tuloilla ja talouden pi-
täminen tasapainossa. Tuotantoihin käytettävissä olevat määrärahat on jouduttu 
kohonneen vuokran takia supistamaan niin niukoiksi, että monipuolisen ja näyttä-
vän, sekä samalla yleisöä houkuttelevan, ohjelmiston laadinta ja toteutus on lähes 
mahdotonta. Lipputulotavoitteet edellyttävät noin 40 000 katsojaa ja katsomoiden 
keskimääräiseksi täyttöasteeksi noin 60 %. 
 
Liikuntapalvelut 
 
Liikuntatoimen merkittävin riski ja epävarmuustekijä on liikuntapaikkojen kunnos-
sapitohenkilöstön osaamisen poistuminen eläköitymisen myötä.   
 
Lähiliikuntapaikkarakentamisen hankkeiden toteuttaminen, valtionapuasiat ja 
hankkeiden hallinnointi on kesän 2017 aikana siirtynyt tekniseltä toimelta liikunta-
toimen hoidettavaksi toteutusmäärärahoineen ilman henkilöstöresurssia. Riskinä 
on töiden kasaantuminen ja viivästyminen.  
 
Sisäilmaongelmia on havaittu Kahilanniemen liikuntatiloissa, Kimpisen urheiluken-
tän sosiaali- ja pukutiloissa, Joutsenon urheilukentän vanhoissa pukutiloissa.  Kisa-
puiston jäähallin katon kestävyys on riski, joka huomioidaan joka talvisena kattolu-
mien poistamisena. Lpr:n uimahallin vanhentunut talotekniikka voi aiheuttaa jo lä-
hivuosina ongelmia ja katkoksia hallin käyttöön. Peruskorjausten aikana on merkit-
täviä tilapäisiä katkoksia liikuntatilojen käytössä.  
 
Lpr:n keilahalli-urheilutalon perusparannukseen liittyvä sisäisten tilavuokrien 
nousu v. 2020 alkaen on huomioitava investointiohjelman mukaisesti investointi-
päätöksen yhteydessä. Lisätiloista aiheutuvat vuokranlisäykset joudutaan katta-
maan liikuntapaikkamaksuja korottamalla. 
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Hyvinvointi ja 
sivistys 

13. Omatoimisuuden mahdollistaminen  Mittarit 

Yleiskuvaus Mahdollistetaan aktiivisille kansalaisille omatoimisia palveluita. Kokeillaan toimintamalleja, joissa palvelujen käytön periaat-
teena on, että kaupunki antaa käyttöön kohtuuhintaiset tai ilmaiset puitteet, joiden päälle kuntalaiset, järjestöt ja yritykset voi-
vat rakentaa itselleen, asiakkailleen ja sidosryhmilleen palveluita. Hyödynnetään asukkaiden innovatiivisuutta palvelujen kehit-
tämisessä. Perinteisten palvelukanavien rinnalle luodaan virtuaalisia palveluja sekä palvelukanavia, joiden käyttö ei ole aikaan ja 
paikkaan sidottua.  Itsepalvelu toimii niin helposti, että aktiiviset kansalaiset valitsevat sen ensisijaiseksi palvelun käyttötavaksi. 

Esimerkkejä mahdollisista toimen-
piteistä: virtuaalikirjasto, verkko-
näyttelyjä, e-kirjoja ja e-lehtiä, ke-
hitetään kartta-, tilavaraus-, il-
moittautumis-, lipunmyynti- ja in-
formaatiojärjestelmiä. 

Hyvinvoivat 
asukkaat ja osal-
lisuus 

Palvelut ovat paremmin aukioloajoin käytettävissä, mikä vaikuttaa arjen sujumiseen ja elämänhallintaan. Itsepalvelu lyhentää 
asiakkaan palvelun hankkimiseen tarvitsemaa aikaa sekä vähentää odottamista. 
Kaupunki tarjoaa tiloja ja infraa järjestöille itsepalveluperiaatteella. Madalletaan kynnyksiä käyttää kaupungin puitteita. Tämä 
kasvattaa vastuuta yhteisestä omaisuudesta ja rakentaa keskinäistä luottamusta, mikä parantaa kaupungin luotettavuutta mie-
lipidevaikuttajien silmissä.  

Iltakäytössä olevista tilaneliöistä 
ja infran vuoroista X% hoidetaan 
järjestöjen toimesta tai itsepalve-
luna. 

Elinvoimainen 
kaupunki  
ja imago 

Työssäkäyville tarjotaan palveluita siten, että työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen helpottuu eikä asiointi ole kiireisillä kunta-
laisilla sidottu virka-aikaan. Lappeenranta tunnetaan kaupunkina, jossa kunnalliset palvelut saa käymättä virastolla tai toimipis-
teessä, jos haluaa.  

Itsepalveluna voi hoitaa kaikki ha-
luamansa vapaa-ajan palvelut. 
18/7.  

Digitaaliset pro-
sessit ja motivoi-
tunut henkilöstö 

Henkilöstö voi keskittyä palveluiden tarjoamiseen niille ryhmille, jotka vaativat enemmän aikaa tai haluavat henkilökohtaista 
palvelua. Tämä vähentää kuormitusta ja liikaa kiireen tuntua työssä, mikä parantaa työtyytyväisyyttä. Asiakkaan prosessiin käyt-
tämä aika lyhenee, kun hän voi valita ajan ja paikan itsepalvelun käytölle. 
Kaikessa tiedonkeruussa otetaan käyttöön periaate, jossa asiakkaan tarvitsee tehdä mahdollisimman vähän. Tämä vähentää 
virhetilanteita ja turhia työvaiheita. 

Pilottikohteissa työskentelevän 
henkilöstön tyytyväisyys paranee. 
Palveluiden vaatimasta asiakastie-
dosta 90 % on esitäytettyä. 

Talous ja resurs-
sit 

Infran ja toimitilojen monipuolisempi käyttö vaikuttaa investointitasoon ja tätä kautta lainamäärään. Itsepalvelu vähentää huo-
mattavasti sellaista työtä, joka ei paranna palvelukokemuksen lopputulosta. Hukkatyö vähenee, kun palvelua varten kerättävä 
tieto on kerralla oikein ja valmiina. 

Päiväkäytön tilakulut e/käyttö-
tunti pienenevät 
Hallintotyötä poistuu rutiineista 3 
htv ja siirtyy tuottavampaan työ-
hön 
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Hyvinvointi ja sivistys 14. Liikkuvat asukkaat Mittarit 

Yleiskuvaus Fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavat elintavat kuten ruokatottumukset, liikkuminen ja lepo. Edistetään lasten ja 
nuorten sekä aikuisten mahdollisuuksia liikuntaan suunnittelemalla päiväkotien ja koulujen pihoista helposti 
saavutettavissa olevia lähiliikuntapaikkoja.  Lähiliikuntapaikoille sijoitetaan myös aikuisten liikuntaan sopivia 
välineitä.  Ohjataan kaikkia lapsia ja nuoria terveyttä edistävän liikunnan pariin ja tuodaan lihasvoimien käyttö 
luontevaksi osaksi varhaiskasvatusta, koulutusta ja nuorisotyötä. Tarjotaan monenlaisia mahdollisuuksia liikun-
taan ja otetaan huomioon myös lapsia ja nuoria kiinnostavat uudet liikuntamuodot. Edistetään vähän liikkuvien 
lasten liikuntaa mataloittamalla osallistumisen kynnyksiä ja poistamalla esteitä. Liikuntapaikkojen ylläpidolla, 
järjestötoiminnan mahdollistamisella sekä muilla terveyden edistämistoimilla lisätään aikuisten fyysistä hyvin-
vointia sekä kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja.  

 

Hyvinvoivat asukkaat 
ja osallisuus 

Lasten ja nuorten liikunta lisääntyy ja fyysinen toimintakyky paranee. Liikkuminen ja lihasvoimien käyttö opitaan 
elämäntavaksi. Kuullaan lapsia ja nuoria heidän tarpeistaan ja kiinnostuksenkohteistaan. Tuodaan tarjolle lasten 
ja nuorten kasvuympäristöihin tavoitteiltaan erilaisia liikunnan harjoittamisen tapoja. Rakennetaan yhteistyö-
muotoja paikallisten urheilua ja liikuntaa tarjoavien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 
Luodaan osallistumista madaltavia toimintatapoja vähän liikkuville aikuisille. Uudistetaan erityisliikuntaa yh-
dessä järjestöjen kanssa. Laajennetaan liikuntaneuvontaa ulottumaan työikäisten lisäksi myös muihin väestö-
ryhmiin. Kotoutetaan maahanmuuttajaväestöä liikunnan avulla. Hyödynnetään liikunta- ja urheiluseurojen 
osaamista myös aikuisten liikuntapalvelujen tarjonnassa. 

Lapset ja nuoret: Harrastaa hengästyttävää liikuntaa 
vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % Ylipainoi-
suusMove-mittari 
Aikuiset: Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien 
osuus Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonom-
maksi kokevien osuus 

Elinvoimainen kau-
punki ja imago 

Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen varmistaa työ- ja toimintakykyä.  Liikunta luo uusia työllistymisen 
mahdollisuuksia urheilun ja liikunnan sektorilla.  Ohjelmakauden aikana kokeillaan erilaisia toimintamuotoja kol-
mannen sektorin ja yritysten kanssa, jotka onnistuessaan voivat jäädä pysyviksi. Helposti saavutettavat liikunta-
mahdollisuudet parantavat kaupungin imagoa ja asukkaiden viihtyvyyttä. Kartoitetaan liikuntaan sopivia tiloja ja 
alueita myös seurojen tarpeisiin.  

Harrastaa ohjattua liikuntaa vähintään kuukausittain 

Niiden aikuisten osuus, jotka uskovat, että todennä-
köisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään 
saakka (%), 20 - 64-vuotiaat 

Digitaaliset prosessit 
ja motivoitunut hen-
kilöstö 

Varhaiskasvatuksen, koulun ja nuorisotyön henkilöstön osaamista hyödynnetään monipuolisesti työpäivän ai-
kana ja välittömästi koulupäivän jälkeen seuraavassa toiminnassa. Digitalisaatiota hyödynnetään lasten ja nuor-
ten kuulemisessa, liikuntamahdollisuuksien tarjonnasta viestittämisessä ja tilavarauksissa. Kaupungin tasolla 
mittareiden tiedonkeräysjärjestelmät automatisoidaan. 

Hukkatyön väheneminen 

Talous ja resurssit Liikuntamahdollisuuksia on tarjolla lapsille ja nuorille välittömästi koulupäivän yhteydessä. Huoltajien tarve kul-
jettaa lapsia vähenee. Varhaiskasvatuksen, koulun ja nuorisotyön henkilöstön täydennyskoulutuksella hankki-
maa osaamista hyödynnetään. Toimitiloja käytetään liikuntaan monipuolisesti ja tilatehokkuus kasvaa. Työ- ja 
toimintakyky säilyy ja paranee, mikä vähentää sairastumisen riskiä ja siitä aiheutuvia kustannuksia.  Digitalisaa-
tion avulla sujuvoitetaan prosesseja ja henkilöstön työaikaa voidaan lisätä ohjaamiseen ja palvelutarjonnan li-
säämiseen.  

Tilojen yhteiskäyttö  
Terveyspalvelujen kustannukset 
Liikuntapaikkojen ja tilojen käyttöasteet 
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Hyvinvointi ja 
sivistys 

15. Hyvinvoivat lapset ja nuoret Mittarit 

Yleiskuvaus Lasten ja nuorten psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi muodostuu useasta tekijästä. Siihen vaikuttavat  mm. osalli-
suuden ja merkityksellisyyden kokemukset, vapaa-ajan toiminta, ystävyyssuhteet, oppiminen ja kouluyhteisö sekä 
kasvuympäristön turvallisuus. Kasvuympäristön turvallisuutta vaarantavat mm. kiusatuksi tuleminen, häirinnän ja 
väkivallan kohteeksi joutuminen tai läheisten päihteiden käyttö tai muut elämänhallinnan puutteet. Yksiköiden toi-
mintakulttuurilla vaikutetaan yhteisöjen ja sen jäsenten hyvinvointiin sekä ehkäistään pulmien syntymistä. Varhai-
nen pulmatilanteiden havaitseminen ja tuki edistävät hyvinvointia.  

  

Hyvinvoivat asuk-
kaat ja osallisuus 

Lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään sekä mahdollisuuksia sosiaalisten ja vuoro-
vaikutustaitojen harjaannuttamiseen varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajalla.  Edistetään lasten ja nuorten 
ystävyyssuhteiden syntymistä ja vähennetään yksinäisyyden kokemuksia. Valmennetaan taitoa ottaa vastaan muu-
toksia ja selviytyä myös vastoinkäymisistä. Kasvatetaan lasten itsesäätelytaitoja. 
Havaitaan pulmat jo varhain ja tarjotaan lapselle ja nuorelle pulmiin heti sopivaa apua, tukea tai valmennusta. Tar-
vittaessa tukea ohjataan myös kasvuympäristöön ja vaikutetaan sen turvallisuuteen.  

Kouluterveyskysely: 
Ei yhtään läheistä ystävää 8. ja 9. lk %   
Tuntee itsensä yksinäiseksi, osuus  
Keksii yleensä ratkaisun vaikeuksiin % 

Elinvoimainen 
kaupunki ja imago 

Lapsista ja nuorista kasvaa hyvinvoivia ja aktiivisia asukkaita, jotka uskovat itseensä ja näkevät tulevaisuuden posi-
tiivisena mahdollisuutena. Pystyvyyden tunteen myötä työelämän ulkopuolella olevien ja työkyvyttömien nuorten 
määrä vähenee. Lasten ja nuorten hyvinvointi edistää myös huoltajien ja muiden läheisten työkykyä. Toimivat pal-
velut saavat asukkaat viihtymään Lappeenrannassa sekä houkuttelevat uusia asukkaita. 

Tuntee, että elämällä on päämäärä ja tarkoi-
tus, osuus 8. ja 9. lk, lukio ja ammatillinen 
koulutus tai elämänhallinta ja elämään tyyty-
väisyys -summa 

Digitaaliset pro-
sessit ja motivoi-
tunut henkilöstö 

Hyödynnetään digitalisaatiota osallisuuden ja oppimisen lisäämisessä sekä erilaisten osallisuuden ja oppimisen 
muotojen kehittämisessä.  Psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukeva toimintakulttuuri edistää myös henkilöstön 
työhyvinvointia, innostusta ja motivaatiota. Kaupungin tasolla mittareiden tiedonkeräysjärjestelmät automatisoi-
daan.  

Ei tiedä miten voi vaikuttaa koulun asioihin, 
% 8. ja 9. luokan oppilaista 

Talous ja resurssit Pulmat havaitaan jo varhain ja lapselle ja nuorelle tarjotaan pulmiin heti sopivaa apua, tukea tai valmennusta. Kus-
tannukset vähenevät, kun palveluketjut lyhenevät ja korjaavia toimenpiteitä tarvitaan vähemmän. Digitaalisin kei-
noin tavoitetaan aiempaa laajempi joukko. 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöi-
den vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 
- 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä  
Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot 18 - 24-
vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä väestöstä 
Erityisen tuen oppilaiden määrän vähentymi-
nen 
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Hyvinvointi 
ja sivistys 

16. Elinikäinen oppiminen ja laaja-alainen osaaminen Mittarit 

Yleiskuvaus Edistetään kaikkien lasten ja nuorten sisäisen oppimismotivaation syntymistä ja ylläpitämistä.  Kehitetään keinoja ja toiminta-
malleja, joilla vahvistetaan lasten ja nuorten kykyä ja tahtoa ponnistella tavoitteeseen pääsemiseksi sekä löytää oppimisen 
iloa sekä tahtoa elinikäiseen oppimiseen. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tah-
don kokonaisuudesta. Vahvistetaan lasten ja nuorten laaja-alaista osaamista ja tulevaisuudessa tarvittavia taitoja (ajattelu ja 
oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen, arjen taidot, monilukutaito, 
tieto- ja viestinteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäminen sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tule-
vaisuuden rakentaminen) 

 

Hyvinvoivat 
asukkaat ja 
osallisuus 

Muokataan toimintatapoja siten, että myös lapset ja nuoret, jotka suhtautuvat välttelevästi oppimistilanteisiin ja koulunkäyn-
tiin, oppivat sellaisia ajattelu- ja toimintamalleja, jotka tuottavat oppimisen iloa ja mielekkyyden kokemuksia. Lasten ja nuor-
ten vaikutusmahdollisuuksia lisätään. Osallistuminen kasvattaa vastuuntuntoa ja edistää nuorten vastuunottoa omasta elä-
mästä. Yksilöllisiä tarpeita otetaan huomioon. Elämisen taidot ja arjen hallinta paranee. Lasten ja nuorten laaja-alaisen osaa-
misen vahvistuminen parantaa lasten ja nuorten kuin heidän läheistensä hyvinvointia.  

Kokee olevansa tärkeä osa suoma-
laista yhteiskuntaa, %  
Koulun osalta hyvinvointiprofiilien 
osallisuus-osio 

Elinvoimainen 
kaupunki  
ja imago 

Vähennetään koulupolulta syrjäytyvien määrää. Kaikki pääsevät elämässä eteenpäin. Lasten ja nuorten elinikäisen oppimisen 
ja laaja-alaisen osaamisen vahvistuminen varmistavat jatko-opintoihin hakeutumisen ja toisen ja korkea-asteen tutkintojen 
loppuun saakka suorittamisen. Paikallinen elinkeinoelämä hyötyy työelämään siirtyvistä motivoituneista ja oppimiskykyistä 
nuorista aikuisista, joilla on työelämän edellyttämät taidot ja osaaminen. 

Koulutustasomittain 
Peruskoulun jälkeen toisen asteen 
koulutuksessa tai muussa toimin-
nassa aloittaneet 

Digitaaliset 
prosessit ja 
motivoitunut 
henkilöstö 

Hyödynnetään aikaisempaa laajemmin digitaalisia välineitä, oppimisympäristöjä, materiaaleja ja menetelmiä. Onnistuvat ko-
keilut ja riittävä täydennyskoulutus lisäävät henkilöstönkin työhyvinvointia. Kehitetään oppimisympäristöjä digitalisaation 
näkökulmasta (laitteet, verkot, ympäristöt). Varmistetaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamisen onnistuminen. Kau-
pungin tasolla mittareiden tiedonkeräysjärjestelmät automatisoidaan. 

Henkilöstön osaamiskartoituksen tu-
lokset 
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
osalta OPEKA, ROPEKA JA OPPIKA- 
(OKM:N mittareita) mittausten tulok-
set 

Talous ja re-
surssit 

Kun vaikutetaan varhain peruspalvelujen ja kasvuympäristön puitteissa, vähennetään korjaavien toimenpiteiden tarvetta ja 
niistä aiheutuvia kustannuksia. Lisäämällä digitaalisten laitteiden ja materiaalien käyttöä voidaan vähentää printtimateriaalin 
käyttöä. Laaja-alaista osaamista ja elinikäistä oppimista edistävien toimintamallien luominen edellyttää resursseja. Muutok-
sen jälkeen lisäkustannuksia ei synny ja toiminnan vaikuttavuus paranee. 

Korjaavien toimenpiteiden kustan-
nukset 
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Hyvinvointi ja 
sivistys 

17. Toimitilojen monipuolinen hyödyntäminen Mittarit 

Yleiskuvaus Kaupunki ottaa toimitilat tehokkaaseen käyttöön. Etenkin hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialalla on käytössään paljon 
toimitiloja, joita toimiala tarvitsee omaan käyttöönsä vain tiettynä aikana vuorokaudesta, viikosta ja vuodesta.  Toimitilojen 
yhteiskäyttöä lisätään ja pilotoidaan toimitilojen avaamista myös kuntalaisten ja järjestöjen/yhdistysten käyttöön. Tilaresurs-
sin monipuolisempi hyödyntäminen edellyttää mm. tilavaraus-, laskutus-, lukitus- ja valvontajärjestelmät automatisointia. 
Tilojen maksuperiaatteet sekä  tilojen siivous ja ylläpitokäytännöt selvitetään yhdessä Lato  Oy:n ja Satu Oy:n kanssa. Tilare-
surssien hyödyntämisen yhteydessä pilotoidaan myös muiden resurssien esim. käsityön opetustilojen varusteiden käyttöä ja 
lainausta. Sammontalon tilasuunnittelussa otetaan tilojen yhteiskäyttö erityisen kehittämisen kohteeksi. 

Esimerkkejä mahdollisista toimen-
piteistä: 
• Tilavaraus-, laskutus-, luki-

tus- ja valvontajärjestelmät 
automatisointia  

• Siivous ja valvonnan järjes-
täminen 

Hyvinvoivat asuk-
kaat ja osallisuus 

Verovaroilla ylläpidettävät tilat ovat nykyistä paremmin kuntalaisten käytettävissä kuntalaisten tarpeisiin.  Tilojen käyttömah-
dollisuus luo edellytyksiä kuntalaisten omalle aktiivisuudelle. Luottamus päätöksentekoon paranee, kun kuntalaiset voivat 
saada välitöntä hyötyä tilojen ja tavaroiden yhteiskäytöstä.  

Luottamus kunnan päätöksente-
koon (2,9 -3,5 -4) 

Elinvoimainen 
kaupunki  
ja imago 

Toimitilojen vuokraamisesta kaupungin tarpeen ulkopuoliseksi ajaksi voi mahdollisesti syntyä liiketoimintaa. Tilojen käyttö-
mahdollisuus myös yritysten tarpeisiin parantaa mielikuvaa kaupungista. Sammontalon tilojen suunnittelu rakennetaan hy-
väksi esimerkiksi ja siinä hyödynnetään paikallista osaamista.  

Imago 
Ulkopuoliseen käyttöön vuokratut 
tilat m2 ja iltakäytön tilavuok-
rat/€/V (niistä tiloista joita ei 
aiemmin ole vuokrattu tms.) 
Pilotissa mukana olevat kohteet 
kpl/v 

Digitaaliset pro-
sessit ja motivoi-
tunut henkilöstö 

Tilavaraus-, lukitus- , valvonta- ja laskutusjärjestelmien digitalisointi sujuvoittaa prosesseja, vähentää turhaa ja turhauttavaa 
työtä. Kun tilojen käyttö- ja ylläpitotehtävät annetaan alan ammattilaisille, muu henkilöstö voi keskittyä paremmin omaan 
substanssityöhönsä, mikä parantaa työhyvinvointia. Kaupungin tasolla mittareiden tiedonkeräysjärjestelmät automatisoidaan.  

Työhyvinvointi 
Hukkatyö 
Digitalisoitujen kohteiden määrä  

Talous ja resurssit Toimitilojen tehokkaampi yhteiskäyttö vähentää rakennettavien ja ylläpidettävien tilojen määrää. Jos vapaille tiloille löytyy 
muuta veloitettavaa käyttöä, voidaan lisätä kaupungin tuloja. Kun tilojen käyttö – ja ylläpitotehtävät keskitetään alan ammat-
tilaisille, hukkatyö vähenee. 

Tilojen käyttöasteen muutos 
Tilavarauksen hukkatyö 
€/käyttötunti 
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TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 231 88 0 0 0 0

Toimintakulut -1 715 -1 493 -421 -313 -245 -245

Toimintakate -1 484 -1 405 -421 -313 -245 -245

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 4 818 4 450 3 845 3 845 3 845 3 845

Toimintakulut -39 007 -37 814 -37 116 -37 006 -36 021 -36 031

Toimintakate -34 189 -33 364 -33 271 -33 161 -32 176 -32 186

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 1 936 510 510 510 510 510

Toimintakulut -52 965 -49 384 -49 652 -49 740 -49 837 -49 775

Toimintakate -51 029 -48 874 -49 142 -49 230 -49 327 -49 265

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 895 570 570 570 570 570

Toimintakulut -9 405 -8 878 -8 794 -8 715 -8 569 -8 681

Toimintakate -8 510 -8 308 -8 224 -8 145 -7 999 -8 111

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 260 293 231 211 211 211

Toimintakulut -1 602 -1 551 -2 768 -2 751 -2 751 -2 751

Toimintakate -1 342 -1 258 -2 537 -2 540 -2 540 -2 540

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 8 140 5 911 5 156 5 136 5 136 5 136

Toimintakulut -104 694 -99 120 -98 751 -98 524 -97 423 -97 483

Toimintakate -96 554 -93 209 -93 595 -93 388 -92 287 -92 347

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 537 550 600 600 600 600

Toimintakulut -2 893 -3 187 -2 966 -2 966 -2 966 -2 966

Toimintakate -2 356 -2 637 -2 366 -2 366 -2 366 -2 366

LAPSET JA NUORET YHTEENSÄ 1000€

KOTIKUNTAKORVAUKSET 1000€

Lasten ja nuorten yhteiset 1000€

Varhaiskasvatus 1000€

Perusopetus 1000€

Lukiokoulutus 1000€

Nuorisopalvelut 1000€

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 13 14 14 14 14 14

Toimintakulut -394 -421 -457 -457 -459 -456

Toimintakate -381 -407 -444 -444 -446 -442

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 296 271 193 183 184 182

Toimintakulut -3 403 -3 520 -3 373 -3 361 -3 376 -3 376

Toimintakate -3 107 -3 249 -3 180 -3 178 -3 192 -3 195

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 164 190 190 190 190 190

Toimintakulut -1 624 -1 634 -1 621 -1 620 -1 626 -1 628

Toimintakate -1 460 -1 444 -1 431 -1 430 -1 436 -1 437

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 119 137 137 137 137 137

Toimintakulut -1 552 -1 475 -1 456 -1 455 -1 464 -1 465

Toimintakate -1 433 -1 338 -1 319 -1 318 -1 327 -1 329

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 746 820 800 800 800 800

Toimintakulut -3 782 -3 774 -3 732 -3 731 -3 747 -3 751

Toimintakate -3 036 -2 954 -2 932 -2 931 -2 947 -2 951

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 1 338 1 432 1 334 1 324 1 324 1 322

Toimintakulut -10 755 -10 824 -10 639 -10 624 -10 672 -10 676

Toimintakate -9 417 -9 392 -9 306 -9 300 -9 348 -9 354

KULTTUURIPALVELUT YHTEENSÄ 1000€

Kulttuuripalvelujen yhteiset 1000€

Kirjasto 1000€

Museo 1000€

Orkesteri 1000€

Teatteri 1000€
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TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 1 863 1 835 1 835 1 835 1 835 1 835

Toimintakulut -9 974 -9 774 -9 717 -9 725 -9 724 -9 724

Toimintakate -8 111 -7 939 -7 882 -7 890 -7 889 -7 889

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 11 878 9 728 8 925 8 895 8 895 8 893

Toimintakulut -128 316 -122 905 -122 073 -121 839 -120 785 -120 849

Toimintakate -116 438 -113 177 -113 149 -112 944 -111 890 -111 956

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

LIIKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ 1000€



67 

 

ELINVOIMA JA KAUPUNKIKEHITYS 

 

Toiminnan kuvaus 
 
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala tuottaa palveluja asukkaiden ja elinkei-
noelämän tarpeisiin. Toimialan keskeisimpiin palveluihin kuuluvat: elinkeino- ja yri-
tyspalvelut, maankäytön suunnittelu, maapolitiikan hoito, paikkatietopalvelut, 
asumisen ja rakentamisen viranomaistehtävät, yhdyskuntatekniikan järjestäminen 
sekä joukkoliikenne ja koulukuljetukset. Lisäksi toimialan tehtäviin kuuluvat maa-
seutuhallinnon, ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät. 
 
Toimialan tavoitteena on luoda edellytykset työpaikkojen ja asukkaiden määrän 
kasvulle ja turvata sitä kautta kaupungin kehittyminen ja elinvoima. Tavoitteena 
on kehittää yritystoiminnan toimintaedellytyksiä alueella ja tarjota palveluita yh-
den luukun periaatteella. Toiminnan tuloksena syntyy viihtyisä, turvallinen ja ter-
veellinen elinympäristö, joka tarjoaa monipuolisia asumis- ja vapaa-ajan vietto-
mahdollisuuksia. Tiivistyvä kaupunkirakenne, laadukas tonttitarjonta ja asiantun-
teva asiakaspalvelu luovat puolestaan erinomaiset edellytykset yritystoiminnan 
kehittymiselle. 
 
Maankäytön suunnittelussa, tonttien luovutuksessa, alueiden kunnossapidossa ja 
rakentamisessa tavoitellaan puhdasta ja viihtyisää asuinympäristöä, elävää kau-
punkikeskustaa, elinvoimaisia aluekeskuksia ja yrityksiä. Vuorovaikutus asukkaiden 
kanssa, ympäristöarvot ja maankäyttö- ja rakennuslain velvoitteet otetaan huomi-
oon maankäytön ja toiminnan suunnittelussa.  
 
Maankäyttöprosessia ohjataan laatimalla maanhankintaohjelma, kaavoitusoh-
jelma ja yhdyskuntatekniikan rakentamisohjelma. Yhdyskuntatekniikan rakenta-
misohjelma laaditaan yhteistyössä muiden kunnallistekniikan verkostojen omista-
jien kanssa (tietoliikenne, vesihuolto ja energia). 
 
Henkilöstöltä edellytetään rohkeutta kehittää ja toteuttaa strategian mukaista toi-
mintaa. Henkilöstöresurssivajauksiin puututaan ja tarvittaessa henkilöresursseja li-
sätään ja huolehditaan henkilöstön jaksamisesta ja osaamisesta.  
 
Toimialan palveluita mitataan ja verrataan muiden kaupunkien toimintaan ole-
malla mukana vuosittaisissa kyselytutkimuksissa sekä kustannusvertailussa. Sään-
nölliset asiakastyytyväisyystutkimukset ja internetissä oleva palautemahdollisuus 

on aktiivisessa käytössä. Päättäjien, asukastilaisuuksien ja median kautta saatavaa 
palautetta seurataan ja toimintaa ohjataan sen mukaan. Kaavaprosessien yhtey-
dessä tehdään yhteistyötä asukkaiden ja muiden osallisten kanssa ja palautetta 
saadaan kaavojen kuulemisten yhteydessä. Toimiala etsii jatkuvasti uusia tapoja 
kehittää palveluja asiakaslähtöiseksi.  
 
Yrityspalvelujen vastuualue Wirma auttaa yrittäjiksi aikovia yrityksen perustami-
sessa ja seudun yrittäjiä yritystoiminnan kehittämisessä, kasvussa ja kansainvälis-
tymisessä. Wirman yrityspalveluihin kuuluvat yrityksen perustamisneuvonta, toi-
mivien yritysten neuvonta ja sijoittumispalvelut. Lisäksi vastuualue koordinoi ja ke-
hittää alueen energia- ja ympäristöalan (Green Energy Showroom) ja konepaja-
alan (EkMet) yritysverkostoja. Wirma on lisäksi vahvasti mukana alueellisessa, 
maakunnallisessa ja kansallisessa energia- ja ympäristöalan kehittämisessä. 
 
Wirman päätavoite on luoda yrityksille edellytyksiä kannattavaan ja kasvavaan lii-
ketoimintaan ja sitä kautta lisätä työpaikkoja alueelle. Tätä työtä Wirma tekee yh-
teistyössä toimialan muiden vastuualueiden, kaupunkikonsernin, alueen yritysten 
ja oppilaitosten kanssa. 
 
Kaupunkisuunnittelun vastuualueen tavoitteena on mahdollistaa viihtyisän asuin-
ympäristön rakentuminen, kilpailukykyisten yritystonttien tarjonta sekä monimuo-
toinen viherympäristö. Suunnittelun keskeisenä tavoitteena on kaupunkiraken-
teen eheyttäminen ja tiivistäminen, osallistavan ja vuorovaikutteiden suunnittelu-
tavan hyödyntäminen ja yhteistyö asukkaiden, yrittäjien ja eri toimijoiden kanssa. 
Kaupunkisuunnittelu vastaa kaupungin yleiskaavojen ja asemakaavojen laatimi-
sesta sekä maankäytön lupien valmistelusta. 
 
Maaomaisuuden hallinnan vastuualue vastaa kaupungin maapolitiikasta hankki-
malla maata, luovuttamalla tontteja, isännöimällä kaupungin omistamia maa- ja 
vesialueita, neuvottelemalla maankäyttösopimuksia asemakaavamuutoshank-
keissa sekä laatimalla erilaisia sopimuksia alueiden käytöstä.  
 
Kiinteistönmuodostuksen osalta suoritetaan hakemuksesta lakisääteisiä tehtäviä, 
tonttijakoja, lohkomisia, rasitetoimituksia sekä pidetään yllä kiinteistörekisteriä 
asemakaava-alueella ja maaomaisuuden rekisteriä kaupungin omistamista maista.   
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Paikkatietopalvelut vastaa erilaisten karttojen, ilmakuvien ja kaupunkimallien 
tuottamisesta sekä ajantasa-asemakaavan, osoiterekisterin ja paikkatietojärjestel-
män ylläpitämisestä. Lisäksi tuotetaan maastomittauksia ja rakennusvalvonta-
mittauksia.  
 
Metsätalouspalvelut hoitaa kaupungin omistamia taajama- ja talousmetsäalueita 
hyväksyttyjen metsäsuunnitelmien mukaan, tilaa metsien hoito- ja hakkuutyöt 
sekä valmistelee metsästysvuokrasopimukset.  
 
Maaomaisuuden hallinta hoitaa myös yksityistieasioiden neuvontatehtävät sekä 
valmistelee yksityistieavustusten jaon ja tielautakunnan toimitukset.  
 
Kadut ja ympäristön vastuualue vastaa katujen ja puistojen kunnossapidosta, ra-
kennuttamisesta ja suunnittelusta sekä joukkoliikenteestä. 
 
Kunnossapidon painopisteenä on saavuttaa tyydyttävä asukastyytyväisyys (>3, as-
teikolla 1-5) eri osa-alueilla; liikenneväylät, puistot ja ulkovalaistus. Lisäksi kunnos-
sapidon tulee pärjätä kunnossapitokustannusvertailussa kansallisella keskimääräi-
sellä tasolla (KUVE tutkimus). Varikon toimintojen tulevaisuutta selvitetään osana 
Opintien kiinteistön kehittämistä ja kaupungin ajoneuvojen hallintaa. Katuisän-
nöinnissä painotetaan erityisesti työnaikaisten liikennejärjestelyjen toimivuutta.  
 
Rakennuttamisen tavoitteena on tuottaa ne investointikohteet, jotka yhdyskunta-
tekniikan työohjelmaan on kirjattu. Suunnittelun tavoitteena sovittaa yhteen lii-
kenne ja maankäyttö siten, että liikenneyhteyksistä saadaan sujuvia ja turvallisia. 
Liikenneturvallisuudessa tavoitellaan edelleen onnettomuuksien määrän vähene-
mistä. Pysäköinnin osalta keskusta alueella selvitetään mahdollisuuksia muuttaa 
pysäköintipolitiikkaa siten, että varmistetaan keskustan kehittyminen ja varmiste-
taan toimiva kaupunkikeskusta.  
 
Joukkoliikenteessä tavoitellaan joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvua ja suosi-
teltavuus indeksin parantumista. Tavoitteena on saavuttaa annettu taloudellinen 
tulos ja kehittää asiakaspalveluja mm. laatimalla joukkoliikennepoliittinen oh-
jelma. Joukkoliikennepoliittisessa ohjelmassa määritetään mm. joukkoliikenteen 
visio, palvelutasot ja lipputuotteet. Keskeistä on kehittää reaaliaikaisia mobiilipal-
veluja joukkoliikenteen asiakkaiden käyttöön.  
 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi hoitaa myös pelkästään kaupungille kuu-
luvia tehtäviä. Tehtävinä on lakisääteisinä löytöeläinten hoidon järjestäminen ja il-
man laadun tarkkailu. Lisäksi kaupungin toiminnoissa toteutetaan ilmasto- ja ve-
sistöhankkeita erillisrahoituksella. 
 
Rakennusvalvonnan vastuualue toimii rakennuslupajaoston alaisena, jonka pää-
tehtävänä on ohjata ja valvoa kaavojen ja rakennusjärjestyksen ja eri säädösten 
noudattamista ja huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien 
käsittelystä ja rakennustyön viranomaisvalvonnasta sekä omalta osaltaan valvoa 
rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa. 
 
Lisäksi rakennusvalvonta käsittelee lausunto- ja selvityspyyntöjä, pitää yllä raken-
nus- ja huoneistorekisteriä ja rakennuspiirustusarkistoa, tarkistaa asunto- ja ener-
gia-avustuksien suunnitelmia, tekee tarkastukset ja antaa valmiustodistukset tuet-
tuun rakentamiseen, valvoo vastuuvakuutuksia ja rakentamisilmoituksia verohal-
linnolle sekä käsittelee eräiden erityislaeissa säädettyjä hallintoriitoja esiasteessa. 
 
Rakennusvalvonnan viranomaistyön tavoitteena on asiakaslähtöinen, joustava, su-
juva, yhdenvertainen ja riippumaton palvelu ja päätöksen teko. Tällä luodaan ter-
veellistä, turvallista, laadukasta ja kaunista kaupunkia. 
 
 
 
TALOUSSUUNNITELMA 2018–2021 
 
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset  

Toimiala tukee yritysten toimintaedellytyksiä riittävällä ja keskittävällä tonttitar-
jonnalla, ydinalueiden kaavoituksen ja rakentamisen tiivistämisellä sekä kattavilla 
yrityspalveluilla. Yrityspalveluita tuotetaan jatkossakin kaupungin omana toimin-
tana ja lisäksi yhteistyötä muiden toimijoiden kuten rahoittajien, oppilaitosten, 
yrittäjäjärjestöjen ja yksityisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa tiivistetään.  
 

Maankäytön tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta ja mahdollistaa ole-
massa olevan infran tehokas hyödyntäminen. Kaavoituksella määritellään kaupun-
gin kokonaisrakenne ja mahdollistetaan eri toimintojen tarvitsemat maankäyttö-
varaukset. Maanhankinnalla varmistetaan maa-alueiden oikea-aikainen saaminen 
kaupungin omistukseen kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta tarvittavilta 
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alueilta. Kaupungin kehittymiseen tarvittavat maa-alueet hankitaan suunnitelmal-
lisesti, oikea-aikaisesti ja oikealla hinnalla.  

 
Kaupunkirakenteen eheyttämisessä ja tiivistämisessä keskeisenä toimintatapana 
on osallistava ja vuorovaikutteinen suunnittelu. Asemakaavojen päivittämisen yh-
teydessä tiivistetään kaupunkirakennetta ja lisätään alueen viihtyisyyttä ja turval-
lisuutta. Suunnittelu- ja toteutuksen aikataulutus kohdistetaan ja rytmitetään ve-
sihuollon ja energiaverkostojen korjausvelkatarpeiden ohjaamana. Kadut ja yleiset 
alueet, vesihuolto- ja energiaverkostot sekä tietoliikenneverkostot korjataan sa-
manaikaisesti. 

 

Kaupunkisuunnittelun painopiste on keskustan kehittämisessä, yhä edelleen myös 
ydinkeskustan asemakaavamuutosten laatimisessa sekä erityisesti keskusta-alu-
een lähivyöhykkeen kehittämishankkeissa. Valmistelussa olevat hankkeet mahdol-
listavat keskusta-alueen palvelujen monipuolistumisen ja kaupunkirakennetta yhä 
tiivistävän rakentamisen (Asemanseutu, Opintie, Lentokenttä, Rakuunamäki, Lin-
noitus, Keskustan rantavyöhyke, Armilan sairaalan alue). 

 

Maaomaisuuden hallinta- vastuualue hankkii maata suunnitelmallisesti ja oikea-
aikaisesti, jotta kaupunkisuunnittelu ehtii kaavoittamaan alueet ja tontit voidaan 
sitten luovuttaa eri puolilta kaupunkia kysynnän mukaan asukkaille ja yrittäjille. 
Maanhankinnan painopistealue tulee olemaan Pajarilan alueella. Yksityisiä maan-
omistajia kannustetaan ottamaan yhteyttä ja myymään maitaan kaupungille, var-
sinkin kaupunkirakenteen sisältä.  

 

Kaupunkisuunnittelun keskeisenä tavoitteena on kaupungin palvelutuotannosta 
poistuvien alueiden ja rakennusten uusien käyttötarkoitusten suunnittelu ja maa-
alueiden kehittäminen. Kaupungin tavoitteena on myydä ylimääräiset kiinteistöt. 
Sitä ennen kohteet kaavoitetaan ja tutkitaan mahdollisuudet esim. lisärakentami-
seen. Suunnittelussa huomioidaan alueiden tarpeet sekä mm. rakennussuojelulli-
set arvot. 

 

Kaupungintalon ympäristön ja edustatorin rakentamista jatketaan. Kirkkokadun 
aukko katetaan ja Villimiehenkadun kansirakenteet uusitaan.  

 

Paikallisliikenteessä valmistaudutaan seuraavaan liikenteen kilpailuttamiseen, 
jonka mukainen liikennöinti on määrä alkaa 2020. Lähiliikenne kilpailutetaan 
vuonna 2018. Koulukuljetukset kilpailutetaan vuonna 2018. 
 

Tori- ja tapahtumatoimintojen toteutustapa ratkaistaan ja uudet toimintatavat 
otetaan käyttöön. Kaupungin tavoitteena on tarjota toimiva infra, jota tapahtu-
mien järjestäjät voivat hyödyntää. 

 

Toimialalla otetaan käyttöön avainasiakasmalli eli määritetään tärkeimmät yritys-
asiakkaat ja nimetään näille avainasiakasvastaavat. Samalla otetaan käyttöön yh-
teinen asiakkuudenhallintajärjestelmä.  

 

Osallistava ja vuorovaikutteinen työtapa on ollut jo käytössä esim. kaupunkisuun-
nittelussa. Tavoitteena on laajentaa toimintatapa koskemaan koko toimialaa. Li-
säksi kehitetään uusia vuorovaikutuksen ja osallistamisen toimintatapoja ja mene-
telmiä. Yhteistyö alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa on voimavara, joka tulee 
hyödyntää. 

 

Toimiala tukee asukkaita ja yrityksiä ilmastonmuutoksen hillinnän edistämisessä. 
Toiminnalla varmistetaan ilmasto-ohjelman sekä Greenreality tavoitteiden toteut-
taminen. Toimenpiteenä on konsernin energiatehokkuussopimuksen toteuttami-
nen, uusiutuvan energian käytön edistäminen, liikenteen päästöjen alentaminen, 
uuden tekniikan kehittäminen, asukkaiden sekä yritysten neuvonta sekä viestintä. 

 

Pien-Saimaan ja muiden vesistöjen kunnostustoimenpiteitä jatketaan. Vesistöjen 
kunnostaminen on pitkäjänteistä työtä, jossa keskeisenä toimenpiteenä on vesis-
tökuormituksen vähentäminen. Toimenpiteinä on uusien tekniikoiden kehittämi-
nen, kosteikkojen hoitosuunnittelu ja hoidon edistäminen, metsätalouden vesien-
suojelun edistäminen sekä viestintä ja tutkimus. 

 

Toimiala valmistautuu maakuntauudistukseen. Maakuntahallintoon on siirtymässä 
toimialalta ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi. Toimintojen sujuvaan 
siirtymistä tuetaan valmisteluaikana. Maakuntauudistuksen osalta tulee varmistaa 
kaupungin omien yrityspalveluiden resursointi ja estää päällekkäisten julkisten or-
ganisaatioiden muodostuminen.  
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Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
Toimiala on arvioinut seuraavat riskikartoituksessa esiin nostetut merkittävät ris-
kit ja epävarmuustekijät:  

 Infran korjausvelan kasvu  

 Investointien väheneminen  

 Julkisten hankintojen toteuttaminen  

 Kaupunkikeskustan elinvoiman heikkeneminen 

 Vahinkoriski  

 Työntekijöiden työtiloihin liittyvä terveysriski 

 Työturvallisuusriski 

 Pätevän työvoiman saatavuus ja rekrytointiriski 

 Pilaantuneet maat 

 
Toimiala voi ennakoida ja ehkäistä riskien toteutumista ensisijaisesti tunnistamalla 
ja tiedostamalla riskit ja mittaamalla riskin toteutumista eri muuttujilla. Nämä tun-
nusluvut ja ennakkotoimenpiteet sovitaan ja määritetään osallistumalla riskikar-
toituksen päivitykseen. Riskejä arvioidaan tämän lisäksi myös hankekohtaisesti, ris-
kien arvioinnissa voidaan käyttää apuna herkkyystarkasteluja, jossa arvioidaan eri 
muuttujien toteutumisen vaikutuksia riskien toteutumiseen.  

Riskien toteutumisen vaikutukset toimialalle voivat olla taloudellisia tai toiminnal-
lisia. Riskit toteutuessaan voivat vaikuttaa kaupunkirakenteeseen tai alueen elin-
voimaan. Riskien toteutumisen seurauksena investoinnit tai muut toimenpiteet 
voivat kohdentua epäedullisesti tai panostukset toimenpiteisiin voivat mennä huk-
kaan. Riskien arviointi on osa toiminnan suunnittelua ja ohjausta.
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18. Kasvua yrityksille Mittarit 

Yleiskuvaus Siirrytään toimintatapaan, jossa kaupungin kanssa asioivat yritykset segmentoidaan ja räätälöidään palvelurajapinnat sille osalle 
palveluiden käyttäjiä, jotka edustavat 100 yritystä. Kaikki yritykset jaetaan segmentteihin, joista valitaan nuo 100 edustajaa. Tavoit-
teena on, että nuo 100 yritysasiakasta saa valtuustokauden loppuun mennessä haluamansa palvelun siten, että yritysasiakkaan 
tarvitsee uhrata omaa aikaansa palvelun saamiseksi valituissa prosesseissa puolet siitä, mitä nyt. Valitaan pilottiprosessit ja toimin-
taa laajennetaan neljän vuoden aikana. Jatkossa saatuja tuloksia hyödynnetään asteittain kaikkiin yritysasiakkaisiin ja saatuja koke-
muksia sovelletaan 3.sektorin toimijoihin, asukkaisiin ja matkailijoihin. 

 

Hyvinvoivat 
asukkaat ja 
osallisuus 

Asiakaslähtöinen palveluprosessi takaa hallinnan tunteen, joka vaikuttaa omalta osaltaan arjen sujumiseen. Kun tärkeisiin asioihin 
saa nopeasti vastauksen ja asiat tuntuvat luistavan, voi keskittyä muihin elämänhallinnan alueisiin. Hyvässä asiakasprosessissa kun-
talainen on tietoinen miten hänen asiansa etenee, mikä kasvattaa luottamusta palveluun. 
Ohjelma vaikuttaa suoraan asukkaiden ja järjestöjen käyttämään aikaan valituissa pilottiprosesseissa. Kun asiakasta ei juoksuteta 
luukulta toiselle, vähenee myös kaupunkikonsernin sisäinen hallintotyö. Kaupunki on aina niiden kuntalaisten kotona, joille on hel-
pointa käyttää palveluita kotoaan käsin. 

Asukkaat kokevat saavansa pa-
rempaa palvelua kaupungilta. 
Järjestöjen antama arvosana kau-
pungin yhteistyölle on yli 3 (1-5) 

Elinvoimainen 
kaupunki  
ja imago 

Kun yritysasiakkaat segmentoidaan ja valituille yrityksille (100) nimetään asiakasvastaava, joka seuraa yhtiön kehitystä ja säännölli-
sesti pyytää palautetta, syntyy yrityksille kuva siitä, että kaupunki välittää niiden menestymisestä. Lähellä yritystä, kaupunki kyke-
nee paremmin purkamaan kasvun esteitä, mikä johtaa työpaikkamäärän kasvuun ja tätä kautta työssäkäyvien määrän kasvuun. 
Ohjelma vaikuttaa suoraan yrityksen käyttämään aikaan valituissa pilottiprosesseissa. Kun asiakasta ei juoksuteta luukulta toiselle, 
vähenee myös kaupunkikonsernin sisäinen hallintotyö. 

Yritysasiakkaiden palauteky-
selyissä antama arvosana on 4 tai 
yli (1-5). 
Valitut yritykset kontaktoidaan 1-
2 kertaa vuodessa. 

Digitaaliset 
prosessit ja 
motivoitunut 
henkilöstö 

Toimiva palveluprosessi, jossa kaupunkikonsernin eri yksiköt ja tasot tietävät tehtävänsä, parantaa johtamista. Palvelun paranemi-
nen vähentää negatiivisten palautteiden määrää. Molemmat lisäävät olennaisesti työtyytyväisyyttä. Sujuva palveluprosessi vähen-
tää suoraan asiakkaiden palveluiden käyttämiseen tarvitsemaa aikaa. Segmentointi johtaa siihen, että henkilöstö voi keskittyä tie-
tynlaisten yritysten tarpeiden taustalla oleviin asioihin, mikä antaa mahdollisuuksia erikoistumiseen ja syvällisempään osaamiseen. 

Valittujen yritysten palveluun 
käyttämä aika puolittuu 
Henkilöstön tyytyväisyys paranee 

Talous ja re-
surssit 

Hyvät palveluprosessit lisäävät ydinpalveluhenkilöstön työaikaa varsinaisiin töihin ja hallintohenkilöstön työ helpottuu turhien vai-
heiden jäädessä pois. Tämä leikkaa menokasvua, joka puolestaan vaikuttaa investointien tulorahoituksen tasoon. 
Hukkatyö vähenee, kun palveluprosesseissa keskitytään asiakkaalle arvoa tuoviin osiin. 

Valituissa prosesseissa tehty huk-
katyö puolittuu. Hallintokulujen 
suhteellinen osuus pysyy ennal-
laan. 

Rajaus Tässä ohjelmassa keskitytään alkuun 100 yritysasiakkaaseen. 
 

  



74 

 

Elinvoima ja kaupunki-
kehitys 

19. Toimiva infra Mittarit 

Yleiskuvaus Korjausvelan määrä kertoo, paljonko verkostoihin ja yleisiin alueisiin olisi pitänyt investoida, jotta ne olisivat 
käytön kannalta hyvässä kunnossa. Korjausvelkaa syntyy, kun ennakoivasta kunnossapidosta tingitään ja teh-
dään vain välttämättömiä, kiireellisiä korjauksia. Kunnossapito on siis vähäisempää kuin rakenteiden kulumi-
nen. Korjausvelka, rapistuminen, ilmenee mm. rikkoontuvana katuina ja vesijohtoina. 
Korjausvelkaa hallitaan siten, että alueellisesti saneerataan verkostot ja päivitetään alueen suunnitelmat ja 
asemakaavat. Asemakaavojen päivittämisen yhteydessä tiivistetään kaupunkirakennetta ja lisätään alueen 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Työt kohdistetaan ja rytmitetään vesihuollon ja energiaverkostojen korjausvel-
katarpeiden ohjaamana. Kadut ja yleiset alueet, vesihuolto- ja energiaverkostot sekä tietoliikenneverkostot 
korjataan samanaikaisesti. 

 

Hyvinvoivat asukkaat ja 
osallisuus 

Korjausvelan hallinta takaa turvalliset ja häiriöttömät palvelut, toimivan infran sekä turvallisen ja terveellisen 
työ- ja asuinympäristön. Korjausvelan hallinta parantaa asukkaiden elämän laatua. 

Katuneliöt/asukas, puistoneliöt/asukas 

Elinvoimainen kaupunki  
ja imago 

Korjausvelan hallinnalla voidaan lisätä työpaikkoja. Korjausvelan hallintaan ottamisella voidaan luoda 8 
htv:tä. Korjausvelan hoitaminen luo työtä arviolta yksi henkilötyövuosi/250 000 euroa.  
Lisääntyvä korjausvelka aiheuttaa käyttöhäiriötä. Lisäksi esim. huonokuntoinen katuverkko aiheuttaa imago-
haittoja.  

Korjausvelan hallintaan sitoutuva työ-
voima. 
Asumisen hinta kansallisessa vertailussa 
kalleimmat asumiskustannukset –X%,  

Digitaaliset prosessit ja 
motivoitunut henkilöstö 

Negatiivisen palautteen määrä vähenee ja henkilökuntaan kohdistuva paine pienenee. Asiakaspalautteeseen käytetyn ajan vä-
hentyminen, palautemäärä 

Talous ja resurssit Korjausvelan hoitaminen lisää lainakantaa mikäli tulorahoitus ei riitä kattamaan korjausvelan hallintaa. Korjaustoimenpiteet / kokonaism2 
Korjausvelan määrä X euroa 

Rajaus Korjausvelka ei ole uuden investointi. Korjausvelka ei ole rakenteen normaalia kunnossapitoa. Korjausvelka ei 
ole aikataulutettu tai ennalta ohjelmoitu korjaustoimenpide. 
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Elinvoima ja kaupunkike-
hitys 

20. Tehokas kaupunkirakenne Mittarit 

Yleiskuvaus Maankäytön ohjelmakokonaisuudella tehostetaan maankäytön palveluketjua ja luodaan uusia toimintamalleja ja työka-
luja sen seuraamiseen, arviointiin ja ohjaamiseen. Maankäytön tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta ja mahdol-
listaa olemassa olevan infran tehokas hyödyntäminen. Kaavoituksella määritellään kaupungin kokonaisrakenne ja mah-
dollistetaan eri toimintojen tarvitsemat maankäyttövaraukset. Maanhankinnalla varmistetaan maa-alueiden oikea-aikai-
nen saaminen kaupungin omistukseen kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta tarvittavilta alueilta. Kaupungin kehit-
tymiseen tarvittavat maa-alueet hankitaan suunnitelmallisesti, oikea-aikaisesti ja oikealla hinnalla. Alueiden kaavoitus 
mahdollistaa kaupunkirakenteen kehittämisen ja maan arvon nousun. Toimenpidekokonaisuuden keskeisenä tavoit-
teena on tonttimaan kiertoajan ja jatkojalostamisen strategisen suunnittelun toimintatapojen kehittäminen. Esimerkiksi 
voidaan luoda toimintatapa, jolla kannustetaan yksityisiä ihmisiä myymään rakentamattomia tai jo rakennettuja, mutta 
käytöstä poistuneita tontteja eteenpäin. Toimenpiteellä tehostetaan olemassa olevien tonttien käyttöastetta ja vähen-
netään uuden infraverkon rakentamistarvetta. Tavoitteena on lisäksi kehittää osallistavan suunnittelutavan menetelmiä 
ja mm. kaavatalouslaskennan työkaluja esim. eheyttämisen ja infrarakentamisen kustannusvaikutusten vertailun osalta. 

 

Hyvinvoivat asukkaat ja 
osallisuus 

Vuorovaikutteinen ja osallistava suunnittelutapa on kaupunkisuunnittelun ja maanhankinnan keskeisiä toimintaperiaat-
teita. Toimenpidekokonaisuudella kehitetään uusia digitaalisia työkaluja. Eheyttämisestä saatava taloudellinen hyöty 
käytetään alueiden kehittämiseen ja rakentamiseen. Tavoitteena on viihtyisä asuinympäristö: laadukas rakennettu ym-
päristö ja monimuotoinen luonnon ympäristö.  

Asukasmäärän kehittyminen 
alueellisesti 

Elinvoimainen kaupunki  
ja imago 

Riittävä ja monipuolinen työpaikka- ja palvelutonttivaranto. Riittävästi monipuolisia, eri kaupungin osissa sijaitsevia, 
asukkaita huokuttelevia tontteja asumiseen. Uudet digipalvelumuodot vaikuttavat positiivisesti kaupungin imagoon. 

Työssäkäyvien määrä alueelli-
sesti 
Uudet asuin tontit/ infrakulut 

Digitaaliset prosessit ja 
motivoitunut henkilöstö 

Toimenpidekokonaisuudella kehitetään maankäyttöprosessin toimintatapoja ja uusia työkaluja mm. digipalveluita. Asi-
akkaan palveluun käyttämä aika lyhenee. Uudistuneet työtavat parantavat henkilökunnan työtyytyväisyyttä.  

Tonttien tuotantoaika 
Asiakkaan käyttämä aika 
Maankäytön digipalveluiden 
käyttöasteen kasvu 

Talous ja resurssit Tontin myyntitulot tai maankäyttökorvaukset tuottavat tuloja kaupungille. Myyntitulosta vähennetään maanhankinta-
menot, suunnittelukustannukset, infran rakentamiskustannukset ja arvioidut ylläpitokustannukset. Kaupungin maa-
omaisuuden tasearvon kehitystä ja tontin myyntituloja seurataan. Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on pienentää 
lainakantaa.  

Maaomaisuuden tuotto 
Kiinteistöveron tuotto 
Hukkatyön määrä prosesseissa 

Rajaus Tällä ei hallita korjausvelkaa. Tällä ohjelmalla ei osteta raakamaata. 
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Elinvoima ja kaupunki-
kehitys 

21. Merkityksellinen ympäristö Mittarit 

Yleiskuvaus Merkityksellinen ympäristö ja tilan tuottamien elämysten ja merkityskokemuksen jaettu sisältö luo yhteisölle hengen. 
Paikka, tila ja ympäristö toimivat elämysten näyttämönä, jossa aktiviteettien ja fyysisen designin toteutus tuottaa monita-
soisia merkityksiä siellä asuville, vieraileville ja toimiville. Ohjelmakokonaisuuden tavoitteena on luoda Lappeenrantaan 
merkityksellistä ympäristöä. Merkityksellinen kaupunkiympäristö on kokonaisuus, joka muodostuu sekä fyysisestä, raken-
netusta ja viherympäristöstä että psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Merkityksellinen ympäristö sisältää paikkoja, 
jotka herättävät tunteita ja joihin kiintyy. Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on suunnitelmallisesti kehittää kaupunki-
kuvaa ja kaupunkiympäristöä sekä kiinnittää erityistä huomiota laadukkaaseen toteuttamiseen niin rakentamisen kuin vi-
herympäristön osalta. Lisäksi kehitetään uusia toimintatapoja ja menetelmiä merkityksellisen ympäristön suunnittele-
miseksi ja rakentamiseksi sekä lisätään asukkaiden tietoisuutta vaikutus- ja toteutusmahdollisuuksista oman ympäristön 
aktiivisina vaikuttajina ja suunnittelijoina. Merkityksellinen ympäristö aktivoi; se kannustaa kohtaamisiin ja toimintaan. 
Merkityksellinen ja toimintaympäristöltään monipuolinen kaupunkiympäristö mahdollistaa ja sallii kaupunkitilan haltuun 
ottamisen; tapahtumien ja toimintojen aktiivisen järjestämisen asukkaiden ja erilaisten toimijoiden toteuttamina. Myös 
rakennusten tilapäiskäytön mahdollistaminen. 

 

Hyvinvoivat asukkaat ja 
osallisuus 

Asukkaat ja toimijat pääsevät vaikuttamaan ympäristönsä suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöön. 
Asukkaat ovat tyytyväisiä ympäristöönsä ja järjestävät tapahtumia ja toimintaa.  
Merkityksellinen ympäristö parantaa elämän laatua. 

Tapahtumien ja toiminnan 
määrä kaupungin alueilla ja 
rakennuksissa. Elämän laatu. 

Elinvoimainen kaupunki  
ja imago 

Viimeistelty, kerroksellinen, aktivoiva ja elämyksellinen ympäristö lisää alueen houkuttelevuutta ja elinvoimaa. Yritykset ja 
uudet asukkaat sijoittuvat mieluusti alueelle, jossa ympäristö on merkityksellinen. Laadukas kaupunkiympäristö lisää elin-
voimaa. Merkityksellinen ympäristö lisää asukkaiden viihtyisyyttä, parantaa kaupungin imagoa ja kiinnostaa matkailijoita.  

Asukas- ja imagokyselyn tu-
lokset 

Digitaaliset prosessit ja 
motivoitunut henki-
löstö 

Osallistavalla ja vuorovaikutteisella suunnittelulla luodaan asiakasarvoa. Vuorovaikutteinen suunnittelutapa lisää henkilö-
kunnan työtyytyväisyyttä. 

Asukastilaisuuksien ja kyselyi-
den osallistujamäärät, henki-
löstökyselyt 

Talous ja resurssit Vähentää hukkatyötä.  Auttaa kohdentamaan investoinnit tarpeita vastaavaksi.  Puistojen ja katujen hoitoku-
lut €/neliö 

Rajaus Toimenpidekokonaisuus ei kata Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista perustoimintaa. - 
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TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -98 -87 -87 -87 -87 -87

Toimintakate -98 -87 -87 -87 -87 -87

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 0 0 350 350 350 350

Toimintakulut 0 -562 -915 -914 -913 -913

Toimintakate 0 -562 -565 -564 -563 -563

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 88 70 80 80 80 80

Toimintakulut -1 167 -1 251 -1 225 -1 221 -1 215 -1 216

Toimintakate -1 079 -1 181 -1 145 -1 141 -1 135 -1 136

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 5 398 5 229 5 267 5 217 5 217 5 217

Toimintakulut -3 131 -2 163 -2 181 -2 139 -2 120 -2 122

Toimintakate 2 267 3 066 3 086 3 078 3 097 3 095

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 7 255 7 005 7 139 7 139 7 139 7 139

Toimintakulut -19 559 -18 100 -18 308 -18 256 -18 277 -18 274

Toimintakate -12 304 -11 095 -11 169 -11 117 -11 138 -11 135

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 276 304 323 323 323 323

Toimintakulut -405 -677 -632 -630 -630 -630

Toimintakate -129 -373 -309 -307 -307 -307

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 13 017 12 608 13 159 13 109 13 110 13 110

Toimintakulut -24 360 -22 840 -23 349 -23 247 -23 243 -23 243

Toimintakate -11 343 -10 232 -10 190 -10 138 -10 133 -10 133

Kaupunkikehityksen yhteiset

Elinkeinopalvelut

Kaupunkisuunnttelu

Maaomaisuuden hallinta

Kadut ja ympäristö

KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ

Projektitoiminta

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 5 007 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Toimintakulut -223 0 0 0 0 0

Toimintakate 4 784 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 687 910 935 935 935 935

Toimintakulut -686 -717 -724 -724 -724 -724

Toimintakate 1 193 211 211 211 211

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 32 614 31 890 10 036 10 036 10 036 10 036

Toimintakulut -21 041 -20 499 0 0 0 0

Toimintakate 11 573 11 391 10 036 10 036 10 036 10 036

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 51 325 46 908 25 630 25 580 25 581 25 581

Toimintakulut -46 310 -44 056 -24 073 -23 971 -23 967 -23 967

Toimintakate 5 015 2 852 1 557 1 609 1 614 1 614

MAAOMAISUUDEN TUOTOT YHTEENSÄ

RAKENNUSVALVONTA YHTEENSÄ

TILAKESKUS YHTEENSÄ

ELINVOIMA JA KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ
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MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

 
Toiminnan kuvaus 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.9.2015 Eksoten muutetun perussopimuksen, joka 
tuli voimaan 1.1.2016 lukien korvaten samalla 1.1.2009 voimaan tulleen Eksoten 
perussopimuksen. Perussopimuksen 2 § mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jär-
jestää kaikkien jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoitolaissa (1062/89) ja ter-
veydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettu erikoissairaanhoito ja kehitysvam-
maisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto sekä 
järjestää jäsenkuntiensa puolesta kansanterveyslaissa (66/72) ja terveydenhuolto-
laissa (1326/2010) tarkoitettu perusterveydenhuolto ja sosiaalihuoltolaissa 
(1301/2014) (710/82) tarkoitettu sosiaalihuolto sekä sosiaalihuoltoasetuksessa 
tarkoitettu ehkäisevä työ. Palvelujen järjestämisestä sovitaan vuosittain palveluso-
pimuksella. 
 
TALOUSSUUNNITELMA 2018–2021  
 
Perussopimuksen 22 § mukaisesti Eksote rahoittaa toimintansa jäsenkunnilta pal-
velusopimusten mukaisesti perittävillä maksuilla ja asiakkailta perittävillä asiakas-
maksuilla sekä muilla tuloilla. Eksoten tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset 
palvelut talousarvioon sisällytettyjen tulojen puitteissa eikä jäsenkunnilta perittä-
vien maksujen määrää voi talousarviovuoden aikana muuttaa, ellei jäsenkunnan 
kanssa siitä erikseen sovita. 
 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 17 
§:n mukaan kukin jäsenkunta sopii erikseen sosiaali- ja terveyspiirin kanssa vuosit-
tain tehtävällä palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa piirin järjestämis-
velvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan. 
 
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 
 
Maan hallitus päätti neuvottelussaan heinäkuussa 2017, että sote- ja maakuntauu-
distuksen voimaantulo siirtyy ja uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Tällöin 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Maakuntavaa-
lit järjestetään lokakuussa 2018. Lainsäädäntö on vielä kesken, mutta lausuntokier-

roksella olleiden lakiluonnosten valossa toimintaympäristö on muuttumassa radi-
kaalista jo vuoden 2017 aikana lainsäädännöllisesti niin paljon, ettei nykyisellä Ek-
soten palvelusopimuksella ole voitu jatkaa. Kaupunginhallitus linjasi 12.6.2017, 
että palvelusopimuksen sisällöstä täytyy käydä vielä syksyllä 2017 uudet neuvotte-
lut ja että samassa yhteydessä voidaan sopia vuoden 2018 palvelusopimuksen si-
sällöstä. 
 
Maakunnallisissa palvelutoiminnoissa (mm. Eksote) tehtävistä investoinneista ja 
kehittämistyöstä ei aiota maksaa kunnille maakunnalle siirron yhteydessä kor-
vausta, vaan omaisuus otetaan esitettyjen lakiluonnosten mukaisesti ilmaiseksi. 
Kunnat ovat perinteisesti rahoittaneet investoinnit maksuosuuksissaan, minkä 
vuoksi maakunnallisten toimintojen velkamäärä on erittäin pieni. Maakuntauudis-
tukseen liittyvässä epävarmuudessa ja kuntiin kohdistuvissa muutospaineissa, me-
nettelyä ei ole perusteltua jatkaa.  Lainsäädännön ollessa vielä pahasti kesken koh-
distuu uudistuksen etenemiseen tai sen mahdolliseen siirtymiseen merkittävä 
riski. Ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista pysäyttää maakunnallisten toimijoi-
den kuten Eksoten kehitystyötä tai investointeja, siksi Lappeenrannan kaupunki on 
esittänyt ratkaisuksi maakunnallisten toimintojen rahoituksen pilkkomista siten, 
että toimintakatteen ja ydintoimintojen vaatima rahoitus osoitetaan, mutta inves-
tointien omarahoitus (eli poistojen ja korkojen) ja hallinnon rahoitus neuvotellaan 
erikseen. Esitetty rahoitusmallin muutos ei vaikuta lappeenrantalaisten saamien 
palveluiden laajuuteen tai laatuun eikä kohdistus niin sanottuihin ydintoimintoi-
hin. 
 
Kaupungin hallitus on esittänyt 4.9.2017, että Eksoten vuoden 2018 maksuosuus 
olisi 235 130 000 € ja se olisi teknisetsi eriteltynä ydinpalveluihin, investointien 
maksuosuuteen ja hallinnon kehittämisrahoitukseen. Eksoten ja Lappeenrannan 
kaupungin näkemysero vuoden 2018 maksuosuudesta on 3,8 miljoonaa euroa.  
Palvelusopimuksen tasosta neuvotellaan muiden kuntien  ja Eksoten kesken anne-
tun raamin ja  esitetyn rahoitusmallin  puitteissa.  
 
Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Osana maan hallituksen laajaa sote- ja maakuntauudistusta ollaan säätämässä ra-
hoituslakia. Lakiluonnos tarkoittaa käytännössä sitä, että Lappeenrannan kaupun-
gin sosiaali- ja terveysmenot vuosina 2017–2018 vaikuttavat vuosien 2012–2023 
ajan kaupungin saamiin valtionosuuksiin riippumatta siitä, että sosiaali- ja tervey-
denhuollon rahoittaminen ei enää 2020 ole kaupungin vastuulla. Tulevan vuoden 
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Eksoten rahoitusosuus voi vaikuttaa merkittävästi kunnan tuleviin valtionosuuk-
siin. 
 
Investointiin ja kehittämistoimintojen lisäksi lähivuosien muutospaine ja riskit koh-
distuvat erityisesti kiinteistöihin. Sairaalakiinteistö ja muu kiinteistöomaisuus on 
siirtymässä uudistuksessa kolmelle kansalliselle palvelukeskukselle - ei maakun-
nalle. Tulevassa maakuntauudistuksessa maakunnalla on vuokrausvelvoite perus-
palvelujenkiinteistöjen osalta vain 2021 loppuun. Eksoten perussopimuksen 26 § 
mukaan Eksotella on ensisijainen velvoite vuokrata toimitiloja jäsenkunniltaan. 
Kaupunki on antanut Eksoten joissain tapauksissa poiketa perussopimuksen 26 
§:stä, koska on ollut yhteinen tahto, ettei kaupunki investoi elinkaarensa päässä 
oleviin sote-rakennuksiin. Kiinteistökysymykseen tulisi saada ratkaisu mahdollisim-
man pian. Eksote ei ole osoittanut halua ostaa kiinteistöjä. Kaupunkia on kevään ja 
syksyn aikana lähestynyt yksityisiä toimijoita, jotka olisivat halukkaita ostaman 
sote-kiinteistöjä. Kauppojen edellytyksenä on ollut, että ko. toimija pääsee tarjoa-
maan palveluitaan kaupungin asukkaille. Kaupunki on ohjannut yksityisiä toimijoita 
olemaan yhteydessä Eksoteen. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien riskien 
minimoimiseksi kaupunki on edellyttänyt Eksotelta tiiviimpää yhteistyötä tulevien 
vuosien aikana kiinteistöihin sekä muuhun kehittämistoimintaan liittyen, jotta 
koko maakunnan sekä kaupungin etu uudistuksessa voidaan turvata. 
 

 
  

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -244 653 -236 939 -235 130 -235 130 -235 130 -235 130

Toimintakate -244 653 -236 939 -235 130 -235 130 -235 130 -235 130

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 51 0 0 0 0 0

Toimintakulut -268 -597 -291 -291 -291 -291

Toimintakate -217 -597 -291 -291 -291 -291

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 51 0 0 0 0 0

Toimintakulut -244 921 -237 536 -235 421 -235 421 -235 421 -235 421

Toimintakate -244 870 -237 536 -235 421 -235 421 -235 421 -235 421

Eksoten maksuosuus 1000€

Soster oma toiminta 1000€

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ 1000€
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LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 

 
Toiminnan kuvaus 
 
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi hoitaa kuntien ympäristönterveydenhuol-
lon ja ympäristönsuojelun tehtäviä seudullisesti Lappeenrannan kaupungin ja 
Länsi-Saimaan alueella. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat peruseläin-
lääkäripalvelut, terveydensuojeluviranomaisen ja elintarvikevalvonnan tehtävät. 
Eläinlääkäripalvelut sisältävät peruspalvelut kellon ympäri 365 päivää vuodessa. 
Terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin sisältyvät tilojen terveellisyys, talousve-
den ja uimaveden laatu, tupakoinnin valvonta sekä yleinen ohjaus- ja neuvonta. 
Elintarvikevalvontaan kuuluu toiminnan valvonta pellolta pöytään periaatteena 
ketjun jokaisessa vaiheessa. 
 
Ympäristönsuojeluviranomainen luvittaa ja valvoo ympäristölupa- ja maa-aineslu-
pakohteita, valvoo jätelakia, vesilakia sekä useita muita ympäristölainsäädäntöön 
liittyviä säädöksiä. Ympäristönsuojelu seuraa myös ympäristön tilaa esimerkiksi il-
manlaadun tarkkailun avulla, pinta- ja pohjavesien tilaa ja ympäristömelutilan-
netta. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on myös edistää hankkeilla ve-
sistöjen tilaa ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.  
 
TALOUSSUUNNITELMA 2018–2021 
 
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 
 
Perustehtävien hoitamisen lisäksi painopisteenä on vesistökunnostushankkeiden 
jatkaminen sekä Greenreality -strategian toteuttaminen.  
 
Keskeisenä muutoksena organisaatiossa on valmistelu ja varautuminen maakunta-
hallinnon aiheuttamiin muutoksiin. Ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakunta-
hallintoon ja ympäristönsuojeluviranomainen taas joutuu muodostamaan uudes-
taan hallintonsa. 
 
Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Hanketoiminnan epäonnistuminen voi aiheuttaa tulokertymän vajausta. 
Eläinten hoidossa syntyy virheitä ja korvausvastuita. 
 

Resurssien vajaus aiheuttaa virheitä viranomaistehtävissä, mikä voi johtaa kor-
vausvastuuseen. 
 
Tulokertymä voi pienentyä muiden tehtävien lisääntyessä, esimerkiksi laajan eri-
tyistilanteen johdosta. 

 

 
  

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 2 994 2 968 2 952 2 952 2 971 2 975

Toimintakulut -2 881 -2 998 -2 952 -2 952 -2 971 -2 975

Toimintakate 113 -30 0 0 0 0

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 1000€
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ETELÄ-KARJALAN MAASEUTUTOIMI 

 
Toiminnan kuvaus 
 
Etelä-Karjalan maaseututoimi hoitaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
laissa säädetyt tehtävät Etelä-Karjalan maakunnan kuntien ja kaupunkien alu-
eella.  Maaseututoimen tehtävänä on myös toimialaansa liittyvän lainsäädännön 
tavoitteiden edistäminen, asiakkaiden neuvonta ja maaseudun toimintamahdolli-
suuksista tiedottaminen. Maaseututoimen asiakkaita ovat viljelijätukien hakijat ja 
tuotanto – sekä harraste-eläinten pitäjät.  Vakinaisia viljelijäasiakkaita on 1450. 
Etelä-Karjalan maaseututoimessa työskentelee 12 viranhaltijaa ja maaseututoi-
mella on seitsemän toimipistettä maakunnassa. Maaseututoimi siirtyy syksyn 2017 
aikana Opintien tiloista väistötiloihin. 
 
TALOUSSUUNNITELMA 2018–2021 
 
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 
 
Maakuntahallintoon siirtyminen 2020 
 
Maaseututoimi siirtyy maakuntahallintoon vuoden 2020 alusta. Valmistelutyö on 
käynnissä, johon osallistutaan tarpeellisessa määrin. Tärkeä tavoite on saada ELY-
keskuksen kahteen maakuntaan jaettavista resursseista Etelä-Karjalaan riittävästi 
maaseutuasioiden virkoja ja osaavaa henkilöstöä. Maaseututoimen henkilöstölle 
tarjotaan myös muutosvalmennusta yhdessä seudullisen ympäristötoimen kanssa.   
 
Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Maakuntahallintoon siirtyminen 2020 ja uuden organisaation toimivuus ovat mer-
kittäviä tekijöitä palveluiden katkeamattomalle saatavuudelle. Henkilöstön sopeu-
tumista muutokseen ja työssä viihtymiseen on tuettava, jotta muutosvaihe ei ai-
heuttaisi osaavan henkilöstön siirtymistä muualle. 
 

 

 
  

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 632 678 674 674 674 674

Toimintakulut -668 -678 -674 -674 -674 -674

Toimintakate -36 0 0 0 0 0

Etelä-Karjalan maaseututoimi 1000€
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ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS 

 
Toiminnan kuvaus 
 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa siitä, että pelastuslaitok-
selle säädetyt tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla 
ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvitta-
vat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. 
 
TALOUSSUUNNITELMA 2018–2021 
 
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 
 
Pelastustoimen palvelut tuotetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. 
Hallitusohjelman mukaan pelastustoimen uudistus toteutetaan osana maakunta-
uudistusta.  Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat vuoden 2020 alusta 18 maa-
kuntaa. Uudistuksessa pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johta-
mista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota vahvistetaan ja paran-
netaan. Ohjaus toteutetaan siten, että valtioneuvosto hyväksyy pelastustoimen 
valtakunnalliset tavoitteet, ja sisäministeriö ohjaa suoraan 18 maakunnan pelas-
tustointa. Valtioneuvosto voi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtä-
vien keskittämisestä yhden tai useamman maakunnan hoidettavaksi. 
 
Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Pelastustoimen uudistukseen liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: 
aikataulu, pelastustoimen rahoitus, omistajaohjaus, pelastustoimen palvelutaso 
sekä omaisuusjärjestelyt. 
 
Joutsenon ja Luumäen palokunnista yhteensä 26 sivutoimisessa työsuhteessa ole-
vaa henkilöä ovat jättäneet Etelä-Karjalan käräjäoikeudelle haastehakemuksen, 
jossa vaaditaan varallaoloajan katsomista työajaksi. Vastaajana riita-asiassa on 
Lappeenrannan kaupunki, joka on sivutoimisen henkilöstön juridinen työnantaja. 
Haastehakemuksessa esitettyjen vaatimusten yhteismäärä on 2,2 miljoonaa eu-
roa.  
 
 

 
 
 

 
 
 
  

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 11 183 10 627 10 429 10 429 10 429 10 429

Toimintakulut -9 945 -10 333 -9 989 -9 989 -9 989 -9 989

Toimintakate 1 238 294 440 440 440 440

Etelä-Karjalan pelastuslaitos 1000€
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ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUT 

 
Toiminnan kuvaus 
 
Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut toimii maakunnallisena yhteishankin-
tayksikkönä, joka Lappeenrannan kaupungin erillishankintojen lisäksi hoitaa yhtei-
sesti sovitut maakunnalliset yhteishankinnat. Hankintayksikkö vastaa maakunnal-
lisen hankintayhteistyön ohjausryhmässä sovittujen yhteishankintojen kilpailutta-
misesta, päätöksenteosta, sekä sopimustenhallinnasta. Lisäksi hankintayksikkö 
huolehtii Etelä-Karjalan hankintapalvelujen kilpailuttamien nykyisten yhteishan-
kintasopimusten hallinnasta niiden loppuun saakka. Hankintayksikkö tarjoaa sopi-
musosapuolille paitsi mahdollisuuden osallistua maakunnan yhteishankintoihin, 
myös resurssiensa puitteissa hankintoihin liittyvää asiantuntijapalvelua. Asiantun-
tijapalvelut toteutetaan antamalla konsultaatiota ja tukea jäsenyhteisöille näiden 
omien hankintojen suunnittelussa, kilpailuttamisessa ja hankintoihin liittyvässä 
päätöksenteossa. 
 
 
TALOUSSUUNNITELMA 2018–2021  
 
Yksikön toiminta rahoitetaan jakamalla toiminnasta aiheutuvat kustannukset sopi-
japuolien kesken. Kustannukset laskutetaan sopijapuolilta neljännesvuosittain ta-
lousarvion mukaisesti. Kustannukset tasataan vuosittain talousarvion toteutuman 
mukaisesti mikäli talousarvion toteutuma poikkeaa merkittävästi (+/- 10 %) talous-
arviosta. Sopimuksen mukaisesti Lappeenrannan kaupunki maksaa puolet yksikön 
kuluista.  Toinen puoli jaetaan muille osallistujille sopimuksen mukaisesti. Seuraa-
vien vuosien maksuosuudet määritellään vuosittain järjestettävissä palveluneuvot-
teluissa.  
 
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 
 
Sopimuksen mukaisen toiminnan lisäksi painopisteenä on hankintojen kehittämi-
nen sekä hankintojen kustannussäästö ja tuottavuus mahdollisuuksien ymmärtä-
misen lisääminen. 
 
 
 
 

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Resurssien niukkuus aiheuttaa kiireellä valmisteltuja kilpailutuksia joista ei saada 
kilpailutuksesta mahdollisesti saatavia taloudellisia sekä tuottavuudellisia hyötyjä. 
Lisäksi resurssien niukkuus on aikataulu riski sekä altistaa virheisiin ja mahdollisiin 
oikeudellisiin korvauksiin hankinnoissa. 
 

 
  

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 321 305 303 303 303 303

Toimintakulut -290 -305 -303 -303 -303 -303

Toimintakate 31 0 0 0 0 0

Etelä-Karjalan hankintapalvelut 1000€
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ETELÄ-KARJALAN LIITTO 

 
Toiminnan kuvaus 
 
Etelä-Karjalan liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden hyväksi elinolojen, kun-
tien, elinkeinoelämän, kulttuurin ja ympäristön kehittäjänä. Toiminta perustuu 
aluekehitys- ja maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä liiton perussopimukseen. 
Kuntayhtymän tehtävänä on:  
 

1. hoitaa alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 10 §:n mukaiset 
aluekehitysviranomaisen tehtävät  

2. huolehtia alueellaan maankäyttö- ja rakennuslain 26 §:n mukaisista maa-
kunta- kaavan laatimisesta ja muista maakuntasuunnitteluun liittyvistä 
tehtävistä ja edistää maakuntakaavan toteuttamista,  

3. valvoa maakunnan etua, edistää maakunnan henkistä ja aineellista vau-
rastumista sekä kestävää kehitystä,  

4. vahvistaa maakunnan sisäistä sekä kuntien ja kuntayhtymien välistä yh-
teistyötä ja toimia maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnan kehit-
tämis- ja edunvalvonta-asioissa,  

5. avustaa ja palvella kuntia niiden tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistoi-
minnassa sekä huolehtia muista jäsen-kuntien sille osoittamista tehtä-
vistä.  

 
TALOUSSUUNNITELMA 2018–2021 
 
Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 
 
Etelä-Karjalan liitto jatkaa v. 2020 aloittavan Etelä-Karjalan uuden maakunnan ja 
kesällä 2018 aloittavan väliaikaishallinnon toimeenpanon esivalmistelua. Liiton toi-
minta on sulautumassa osaksi Etelä-Karjalan maakuntaa vuoden 2020 alusta. Kaak-
kois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelman toimeenpanoa jatketaan. Maakun-
taohjelmaa 2018–2021 toimeenpannaan hyödyntämällä EU:n, maakunnan ja 
muita kehittämisvaroja. Liikenneinfran edelleenkehittämistä painotetaan edunval-
vonnassa ja vaikutetaan EU:n tulevaan koheesiopolitiikkaan sekä seuraavan halli-
tusohjelman valmisteluun Etelä-Karjalan näkökulmasta. 
 
 
 

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Merkittävimmät riskit toimintaan liittyvät maakuntauudistuksen aiheuttamaan li-
säkuormitukseen henkilöstölle. 
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MAAKUNNALLISEN PALVELUTOIMINNAN MAKSUOSUUS 

 

 
 
 
 
 

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -6 791 -6 657 -6 788 -6 788 -6 788 -6 788

Toimintakate -6 791 -6 657 -6 788 -6 788 -6 788 -6 788

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -161 -167 -160 -160 -160 -160

Toimintakate -161 -167 -160 -160 -160 -160

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -231 -243 -250 -250 -250 -250

Toimintakate -231 -243 -250 -250 -250 -250

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -1 275 -1 218 -1 218 -1 218 -1 218 -1 218

Toimintakate -1 275 -1 218 -1 218 -1 218 -1 218 -1 218

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -1 942 -1 954 -1 942 -1 942 -1 942 -1 942

Toimintakate -1 942 -1 954 -1 942 -1 942 -1 942 -1 942

TP 2016 KS 2017 TAE 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut -10 400 -10 239 -10 358 -10 358 -10 358 -10 358

Toimintakate -10 400 -10 239 -10 358 -10 358 -10 358 -10 358

MAAKUNNALLISEN PALVELUTOIMINNAN MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ 1000€

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen maksuosuus 1000€

Etelä-Karjalan hankintapalvelujen maksuosuus 1000€

Etelä-Karjalan maaseututoimen maksuosuus 1000€

Etelä-Karjalan liiton maksuosuus 1000€

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen maksuosuus 1000€
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INVESTOINTIOSA 
 

 
 

AINEETON OMAISUUS TA 2017

Arvioidut siirrot 

v:lle 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Strateginen kaavoitus 605 559 250 000 300 000 250 000 300 000 300 000

Muut pitkävaikutteiset menot 300 000 0 0

Yhteensä 905 559 250 000 300 000 250 000 300 000 300 000

KIINTEÄ OMAISUUS TA 2017

Arvioidut siirrot 

v:lle 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Maanhankinta* 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Kartoitus 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Maaperän kunnostus 3 009 079 300 000 350 000 100 000 200 000 200 000

Pientonttien hankinta 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Yhteensä 3 259 079 300 000 1 600 000 1 350 000 1 450 000 1 450 000

*KH:lla on oikeus hyväksyä maanhankintaa enintään 5Me / vuosi

YHDYSKUNTATEKNIIKKA TA 2017

Arvioidut siirrot 

v:lle 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Liikenneväylät 7 166 642 750 000 4 550 000 5 350 000 5 600 000 6 000 000

Edustatorin peruskorjaus 1 670 000 1 500 000

Ulkovalaistus 815 000 815 000 815 000

Yhteensä 9 651 642 750 000 6 865 000 6 165 000 5 600 000 6 000 000

YMPÄRISTÖTOIMEN KAUPUNGIN TOIMINNOT TA 2017

Arvioidut siirrot 

v:lle 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Yhteensä 212 052 165 000 190 000 90 000 130 000 450 000

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN*) TA 2017

Arvioidut siirrot 

v:lle 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot 1 738 274 950 000 950 000 950 000 1 000 000

Tulot 200 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Yhteensä 1 538 274 0 800 000 800 000 800 000 850 000

*) Sisältää koulujen pihat / lähiliikuntapaikat.
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IRTAIN OMAISUUS TA 2017

Arvioidut siirrot 

v:lle 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Yhteensä 700 000 0 700 000 700 000 700 000 700 000

ENSIKERTAINEN VARUSTAMINEN TA 2017

Arvioidut siirrot 

v:lle 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Lasten ja nuorten ensikertainen varustaminen 220 000 1 495 000 0 1 530 000

Kulttuuritoimen ensikertainen varustaminen 0 0 0 615 000

Liikuntatoimen ensikertainen varustaminen 0 1 035 000 0 0

Yhteensä 0 0 220 000 2 530 000 0 2 145 000

TA 2017

Arvioidut siirrot 

v:lle 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Yhteensä 2 706 201 1 300 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

TA 2017

Arvioidut siirrot 

v:lle 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot 2 975 927 900 000 1 060 000 900 000 900 000 900 000

Tulot 1 617 603 625 000 465 000 465 000 465 000

Yhteensä 1 358 324 900 000 435 000 435 000 435 000 435 000

TA 2017

Arvioidut siirrot 

v:lle 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Pontuksen päiväkoti ja koulu (sisältää ensikertaisen varustamisen) 5 400 000

Vuodelta 2016 siirtyneet määrärahat 5 086 908

Pienet investointihankkeet 2 196 340

Yhteensä 12 683 248 0 0 0 0 0

KAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA 2017

Arvioidut siirrot 

v:lle 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

 Menot 34 831 982 3 665 000 12 885 000 13 935 000 11 030 000 13 945 000

 Tulot 1 817 603 0 775 000 615 000 615 000 615 000

 Yhteensä 33 014 379 3 665 000 12 110 000 13 320 000 10 415 000 13 330 000

TALONRAKENNUS

ELINKEINOPOLIITTISET HANKKEET

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS
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INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA 2017

Arvioidut siirrot 

v:lle 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

905 559 250 000 300 000 250 000 300 000 300 000

3 259 079 300 000 1 600 000 1 350 000 1 450 000 1 450 000

Ensikertainen varustaminen**) 0 0 220 000 2 530 000 0 2 145 000

700 000 0 700 000 700 000 700 000 700 000

212 052 165 000 190 000 90 000 130 000 450 000

1 358 324 900 000 435 000 435 000 435 000 435 000

1 538 274 0 800 000 800 000 800 000 850 000

2 706 201 1 300 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

9 651 642 750 000 6 865 000 6 165 000 5 600 000 6 000 000

12 683 248 0

Yhteensä 33 014 379 3 665 000 12 110 000 13 320 000 10 415 000 13 330 000

*) Sisältää vuosina 2018-2021 kaupunginhallituksen päätökseen perustuvaa maanhankintaa 1 milj. euroa / vuosi

**) Lpr Kuntakiinteistöt Oy:n investointiohjelman mukaisesti

Lappeenrannan Toimitilat - konsernin toteuttamat, kaupungin palvelutuotannon käyttöön tulevat talonrakennusinvestoinnit:

 INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA 2017

Arvioidut siirrot 

v:lle 2018 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Hovinpellon päiväkodin uudisrakennus 100 000 3 050 000

Kourulan päiväkotikoulu 100 000 2 600 000 2 700 000

Kesämäenrinteen koulun peruskorjaus ja laajennus 200 000 6 000 000 6 000 000

Lappeenrannan keilahalli-urheilutalon peruskorjaus 100 000 6 425 000 6 425 000

Uusi Snellman, keskustan uusi päiväkoti 200 000 200 000 1 800 000 1 800 000

Monitoimijäähalli 200 000 200 000 14 600 000 15 000 000

Joutsenon koulun laajennus ja peruskorjaus + 3 päiväkotiryhmää 500 000 6 000 000 10 000 000 6 100 000

Pääkirjaston peruskorjaus (suunnittelu 2021, valmis 2023) 100 000

Nuoriso- ja monitoimitalon (Monari) peruskorjaus (suunnittelu 2021, valmis 2022) 100 000

Lauritsalan 1-9 koulun peruskorjaus ja / tai uudisrakennus (valmis 2022) 200 000 200 000 10 800 000

Länsialueen palveluverkko: Sammontalo (valmis 2024) 100 000 500 000 2 700 000 5 300 000 5 000 000

Itä-alueen paloaseman suunnittelu 100 000 200 000

Muut kohteet 2 100 000

Pienet investointihankkeet 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Yhteensä 3 400 000 0 22 275 000 28 725 000 34 200 000 39 600 000

Ympäristötoimi

Aineeton omaisuus

Kiinteä omaisuus*)

Irtaimisto

Talonrakennus

Pelastuslaitos

Liikuntapaikkarakentaminen

EU-ja elinkeinohankkeet

Yhdyskuntatekniikka


