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Johdanto

Elinkeinopoliittisessa ohjelmassa asetetaan kunnan elinkeinotoimelle ja elinvoimatyölle tavoitteet ja 

tavoitteiden toteuttamiseksi tarkoitetut toimenpiteet vuosille 2023-2026. Elinkeinopoliittinen 

ohjelma täsmentää kuntastrategiaa ja sen elinkeinotoimea koskevia linjauksia.

Elinkeinopoliittista ohjelmaa on valmisteltu syyskaudella 2022. Kunnanhallitus, kunnan johtoryhmä, 

yrittäjäjärjestö, yrittäjät ja kaikki kuntalaiset ovat voineet osallistua elinkeinopoliittisen ohjelman 

työstämiseen. Kunnanhallitus on joulukuussa 2022 hyväksynyt elinkeinopoliittisen ohjelman. 



Lapinjärven kunnan strategian 
elinkeinopoliittiset linjaukset
Nykyisen kuntastrategian elinkeinoja koskeva osuus käsittää seuraavat 
linjaukset: 

• Yritykset ovat kuntamme selkäranka

• Kunta luo hyvän pohjan yritystoiminnalle, työpaikan saamiselle ja asumiselle.

• Käytämme lähiruokaa, lähipalveluita ja oman kuntamme osaajia.

• Huomioimme hankintojen kokonaisvaikutukset.

• Kehitämme biokiertotalouden ekosysteemiä yhdessä yritysten kanssa. 

• Tuemme kaikkien eri alojen yrittäjien verkostoitumista ja ideoiden jakamista.

• Tarjoamme tukea yritystoiminnan kehittämiseen, mm. tuki- ja hankehauissa sekä 
maatalouden sivuelinkeinojen kehittämisessä.



Tavoite 1: Riittävä ja monipuolinen 
yritystonttitarjonta
Toimenpide Toimenpiteen täsmennys Suorittava taho

Riittävät ja oikea-aikaiset 
maaperäselvitykset

Tontin soveltuvuus yritystoimintaan 
ja rakentamiseen tiedossa

Tekninen toimi

Maankäytön suunnittelun 
ennakointi ja monipuolisuus

Maankäytön ohjausta koskevien 
suunnitelmien ajantasaisuus. 
Toimijoita osallistavat toimenpiteet.

Tekninen toimi ja elinkeinotoimi

Aktiivinen kaavoitus ja kaavojen 
ajantasaisuus

Kaavoitustarpeiden ennakointi ja 
kaavoituksen suunnitelmallisuus

Tekninen toimi

Asiakaslähtöisyys yritystonttien 
tarjonnassa

Joustavuus ja ketteryys 
tonttitarjonnassa yritysten 
tarpeisiin.

Tekninen toimi ja elinkeinotoimi



Tavoite 2: Yritysmyönteisen ilmapiirin ja verkostoitumisen 
edistäminen

Toimenpide Toimenpiteen täsmennys Suorittava taho

Kunnan ja yrittäjien yhteiset 
tapaamiset ja vuoropuhelu

Säännölliset tapaamiset vähintään 
kaksi kertaa vuodessa.

Elinkeinotoimi

Kunnan ja yrittäjien yhteiset 
tapahtumat

Tarvittaessa järjestetään yhteisiä 
tapahtumia ja tilaisuuksia.

Elinkeinotoimi

Hankintojen kehittäminen Kunnan hankintailta Tekninen toimi ja elinkeinotoimi

Toteutetaan yrittäjille 
someryhmiä/somekanavia

Kunnan ja yrittäjien yhteiset 
somekanavat.

Elinkeinotoimi ja viestintä

Yritysvierailut Tehdään yritysvierailuja kunnan 
yrityksiin. 

Elinkeinotoimi

Tiedottaminen ja markkinointi Ajankohtaisista asioista ja kunnan 
toiminnasta tiedottaminen 
yrityksille. Kunnan markkinointi ja 
näkyvyys.

Viestintä ja markkinointi



Tavoite 3: Yritysten neuvonnan ja tuen 
edistäminen
Toimenpide Toimenpiteen täsmennys Suorittava taho

Matalan kynnyksen yritysneuvonta Jatkuva vuoropuhelu ja neuvonnan 
saatavuus

Elinkeinotoimi

Lopettavien yritysten palvelut Yritystoiminnan jatkamista koskeva 
(mm. omistajanvaihdokset) 
neuvonta ja tietojenvaihto

Elinkeinotoimi

Aloittavien yritysten neuvonta Aloittavien yrittäjien palvelut 
hankitaan ostopalveluna (Posintra)

Elinkeinotoimi ja Posintra

Yritysrahoitus- ja 
yritystukineuvonta

Rahoitusmahdollisuuksissa ja 
yritystukimahdollisuuksissa 
opastaminen.

Elinkeinotoimi (ja muut rahoitusta 
ja neuvontaa antavat tahot)



Tavoite 4: Uuden asuntokannan edistäminen yhteistyössä 
kiinteistöyhtiö Labyrintin ja muiden toimijoiden kanssa

Toimenpide Toimenpiteen täsmennys Suorittava taho

Keskustan ja ranta-alueiden 
kehittämistä koskevan ideakilpailun 
ideoiden hyödyntäminen

Ideoiden huomioon ottaminen 
alueen kehittämisen jatkotoimissa 
erityisesti lapsiperheiden 
asumismahdollisuuksia lisäämällä.
Huomiointi markkinoinnissa.

Tekninen toimi 

Elinkeinotoimi

Helppohoitoisten asuntojen 
tarjonta

Ikääntyneiden huomioiminen 
asumisessa.

Labyrintti

Vuokra-asuntokannan 
houkuttelevuus ja tarjonta

Olemassa olevien vuokra-asuntojen 
remontointi tai uusien kohteiden 
rakentaminen.

Tekninen toimi ja Labyrintti

Asumisen tarpeiden ja kysynnän 
selvitys

Toteutetaan selvitys. Elinkeinotoimi ja Labyrintti

Huonokuntoisten 
kiinteistökohteiden myynti 
kunnostettavaksi

Selvitetään mahdollisia myytäviä 
kohteita.

Tekninen toimi ja Labyrintti

Purkukuntoisten kohteiden purku Tonttien vapautuminen uusille 
kohteille. 

Tekninen toimi ja Labyrintti



Tavoite 5: Koulutusmahdollisuuksien, 
osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen
Toimenpide Toimenpiteen täsmennys Suorittava taho

Yhteistyöverkostojen luominen ja 
ylläpitäminen

Oppilaitokset, TE-palvelut, kunta, 
yritykset jne.

Elinkeinotoimi, sivistystoimi

Oppilaskuljetusten kehittäminen Selvitetään toisen asteen 
oppilaskuljetusten järjestämistä

Sivistystoimi

Opintolainahyvityksen maksaminen Selvitetään opintolainahyvityksen 
maksamisen kuntaan asumaan 
muuttavien korkeakoulututkinnon 
omaavien henkilöiden osalta 

Sivistystoimi

Kunnan elinvoiman kehittäminen 
moderneilla oppimisympäristöillä

Valmistaudutaan toteuttamaan 
uusi molemmat kieliryhmät kattava 
koulukohde keskustan alueelle.

Sivistystoimi, tekninen toimi

Kehitetään opiskelu- ja 
työskentelymahdollisuuksia myös 
autottomille 

Joukkoliikenteen  ja 
liityntäpysäköinnin kehittäminen 
yhteistyössä muiden viranomaisten 
kanssa

Tekninen toimi



Tavoite 6: Peruspalveluiden kehittäminen 
kunnassa

Toimenpide Toimenpiteen täsmennys Suorittava taho

Koulu- ja vapaa-aikapalveluiden 
kehittäminen osana kunnan 
elinvoimaa

Kunnan houkuttelevuuden 
lisääminen koulu- ja 
kulttuuripalveluita kehittämällä 
sekä yhdistysten 
toimintaedellytykset turvaamalla.

Sivistystoimi, tekninen toimi

Hyvinvointityö ja terveyspalveluista 
huolehtiminen

Kunnan aktiivinen hyvinvointityö ja 
yhteistyö Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen kanssa

Sivistystoimi (ja Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialue)

Kaupallisten peruspalveluiden 
saatavuudesta huolehtiminen

Vaikutetaan välttämättömien 
kaupallisten peruspalveluiden 
säilymiseen kunnassa

Elinkeinotoimi
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