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Inledning
I denna plan för servicenätet fastställs Lappträsk kommuns servicenät och behovet av ändringar till den under 
åren för 2023–2026. Fullmäktige godkänner planen för servicenätet. Den godkända planen för servicenätet styr 
planeringen och budgetberedningen av kommunens servicenät.

I planen för servicenätet beskrivs kortfattat det nuvarande servicenätet som är i kraft när planen godkänds, 
beskriver trycket och behoven av förändring i servicenätet och beskriver förslaget till servicenät för 2023-2026.

Utarbetandet av planen för servicenätet påverkas också av andra befintliga program och planer. Den viktigaste 
styreffekten på planen för servicenätet är Lappträsk kommuns befintliga strategi. Förändringar i 
verksamhetsmiljön i planen för servicenätet inkluderar till exempel social- och hälsovårdsreformen, som träder 
i kraft 1.1.2023. Befolkningsprognoserna styr också planeringen av servicenätet. 

Markanvändning och detaljplaneläggning kommer också att påverka det framtida servicenätet. 

Dessutom beaktar planen för servicenätet de eventuella behoven av förändringar och förändringar i 
tjänsteproduktionen, om de påverkar planeringen av servicenätet.



Nuläget
Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningens uppgifter omfattar förvaltnings-, ekonomi- och personaltjänster, ICT-tjänster, processer i 
anslutning till högsta beslutsnivå, kundservice, servicepunkt, näringslivstjänster, sysselsättningstjänster, 
landsbygdstjänster, byggnadstillsyn och miljötjänster. Ekonomi- och personaltjänster tillhandahålls delvis som 
upphandlingstjänster. Landsbygdstjänster, byggnadstillsyn och miljötjänster köps i sin helhet av Lovisa stad.

Koncernförvaltningens servicenät består av kommunhuset i kommuncentrum och Taitotalo-byggnaden i 
Porlom, som producerar Taitopaikka-verksamhet som förvaltas genom koncernbolaget. Taitopaikka-
verksamheten är en del av verksamheten inom kommunens sysselsättningstjänster och producerar 
arbetsutbildning.



Nuläget

Grundtryggheten
Till grundtrygghetstjänsternas uppgifter hör förvaltningstjänster, äldreomsorg, social- och primärvård samt 
krävande vård och specialsjukvård.

Lappträsk kommun och Lovisa stad har undertecknat ett avtal om samarbetsområdet, enligt vilket Lovisa stad 
ska tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster som värdkommun, med undantag för äldreomsorgen. När det 
gäller äldreomsorgen har Lappträsk kommun och Mehiläinen ingått ett samriskföretag Mehiläinen Lapinjärvi 
Oy. Samriskföretaget erbjuder tjänster för äldre i hemmet, effektiverade boendetjänster (Mainiokoti Klockaren) 
och dagverksamhet. 

Specialvårdstjänster tillhandahålls av Eteva, Kårkulla, Stiftelsen Uudenmaan vammaispalvelusäätiö och 
Rinnekoti. Den specialiserade sjukvården ordnas av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).



Nuläget
Bildningsväsendet 1/2

Till bildningsförvaltningens uppgifter hör förvaltningstjänster, 
småbarnspedagogik, undervisning, fritid och välfärd samt biblioteks- och 
kulturtjänster. Största delen av tjänsterna produceras som egna tjänster, men en 
del av tjänsterna (grundläggande undervisning för årskurserna 7–9, den 
grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet) är köptjänster. 
Grundläggande undervisningstjänster för årskurserna 7-9 köps av Lovisa stad. 
Musikinstitutstjänster köps från Borgånejdens musikinstitut. 
Medborgarinstitutstjänster köps av Lovisa medborgarinstitut.  Särskilda 
stödtjänster köps också av Lovisa stad på basis av ett separat avtal.

Servicenätet består av följande enheter i kommunens centrum: daghemmet 
Trolldalen, Hilda Käkikosken koulu Kapellby verksamhetsställe, Kapellby skola och 
huvudbiblioteket. Det finns en idrottshall i anslutning till Hilda Käkikosken koulu 
Kapellby verksamhetsställe. I servicenätet ingår Hilda Käkikosken koulu Porlom 
verksamhetsställe, filialbiblioteket i Porlom, daghemmet Trolldalens 
satellitavdelning och Porlom idrottshall. 



Nuläget
Bildningsväsendet 2/2

I bildningsväsendets servicenätverk ingår också ungdomsgården Unkan, som

förvaltas av ungdomstjänsterna och är belägen i kommuncentrumet.

Utöver de två nämnda idrottshallarna ordnas idrottstjänster i två konditionssalar, 

i en konditionssal i anslutning till Civiltjänstcentralen och i konditionssalen

Klockaren samt i idrottslokalen i Pakkaamo.

I Taitotalo ordnas undervisning som är en del av Hilda Käkikosken koulus

verksamhet samt kosthållet för skolan i fråga och tjänster inom det fria

bildningsarbetet. 



Nuläget
Tekniska tjänster

Till de tekniska tjänsternas uppgifter hör tekniska nämnden, kollektivtrafiken, 
planering av markanvändning, fastigheter, kök och städning, parker och allmänna 
områden, Lappträsket, trafikleder, maskiner och utrustning samt vattentjänstverket.

Servicenätet för tekniska tjänster består av alla kommunägda fastigheter, trafikleder, 
parker och allmänna områden och vattentjänstverket samt och arbetslokalerna i 
Ingermansby, Korsmalm och kommunhuset, depåer och lager.

Skolfastigheterna närmar sig slutet av sin tekniska livslängd och underhållet är 
ekonomiskt belastande. 

Vattenförsörjningen i Lappträsk står inför stora utmaningar. Eftersläpningen för 
reparation av rörledningar är stor och en ekonomiskt lönsam verksamhet är svår i en 
kommun där antalet kunder till tjänstverket är relativt liten, men nätverket breder sig 
över ett stort område. Att hålla tillförlitligheten av vattenförsörjningen på en hög nivå 
kräver kontinuerliga investeringar i nätverket. 

Avloppsreningsverket i Kapellby är i slutet av sin livslängd. Förberedelserna för 
byggande av ett nytt reningsverk på tomten för reningsverket i Kapellby har påbörjats.



Framtida behov
Andra befintliga program, planer och strategier som styr servicenätet.

Strategier och program som inverkar på servicenätet på kommunnivå är bl.a.:

Kommunstrategin

Fullmäktige godkände i maj 2021 kommunstrategin för fullmäktigeperioden 2021-2025. I strategin ingår bland annat följande poster som rör och/eller 
påverkar servicenätet:

-En stabil ekonomi skapar grund för all kommunal verksamhet

-Vår ekonomi planeras på lång sikt och följs upp noggrant.

-Vi tryggar de lokala tjänsterna, vilkas syfte är att säkerställa en smidig vardag för boende i alla åldrar.

-Vi tillhandahåller lokaler för aktiviteter och stöttar goda idéer med små bidrag.

-En grundförutsättning för förstklassig tjänsteproduktion är moderna utrymmen och verktyg, bra resurser, arbetsglädje och

ett människoorienterat tillvägagångssätt.

-Vi håller vår omgivning, våra fastigheter och våra vattendrag vackra och i ett gott skick.

Markanvändningspolitiska programmet

Markanvändningspolitiska programmet godkändes år 2014 av fullmäktige.

I det markanvändningspolitiska programmet identifieras punkter som är relaterade till kommunens egen serviceproduktion och beredningen av 
servicenätet, bland annat:

-Placering av nya invånare och arbetsplatser intill den befintliga samhällsstrukturen (kyrkbyn och byarna) betonas. På det sättet säkerställer man vitaliteten i 
de befintliga samhällena och skapar förutsättningar för deras behärskade utveckling.

-Man främjar funktionsförutsättningarna för lätt trafik och kollektivtrafik. Busstrafikförbindelser speciellt till Kouvola, Lovisa och Borgå samt till 
huvudstadsregionen utvecklas. Verksamhetsförutsättningarna för den lätta trafiken utvecklas för att speciellt stöda rörelse mellan bosättningsområden och 
kommunal service samt arbetsresetrafik. Genom att bygga trafikleder för lätt trafik strävar man till att förminska kommunens transportutgifter.

-Man säkerställer en tillräcklig befolkningsbas och därigenom  efterfrågan av service genom att planlägga de nya och utvidgande bostadsområdena 
tillräckligt tätt, dock samtidigt med tillräcklig stora tomter. Som konkurrensfaktor erbjuder Lappträsk klart större tomter än stadscentrumen.

-Man drar nytta så långt som möjligt nytta av den befintliga kommunaltekniska infrastrukturen med beaktande av dess kapacitet.

-Man strävar till att fokusera nybyggande i närheten av sådan service som bevaras.

-Lappträsk är en kommun med ett centrum, vars befinitliga centrum- och byastrutktur förstärks.  

Markanvändning och planläggning

Aktiv markanvändning och detaljplanering påverkar också servicenätet både direkt och indirekt. Kommunen strävar bland annat efter att öka antalet 
invånare i centrum och området kring Husulabacken samt att öka affärsverksamheten i Korsbro-området.



Framtida behov

Koncernförvaltningen

Faktorer som i framtiden kommer att påverka koncernförvaltningens 
tjänsteproduktion och servicenätverk är bl.a.:

-utmanande ekonomisk situation

-svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft

-ökning av e-tjänster och digitalisering

-ökat behov av tjänster utanför normal kontorstid

-betydelsen och ökningen av det regionala samarbetet (t.ex. Östra Nylands 
välfärdsområde och samarbetet mellan kommunerna)

-framskridandet av den nationella TE24-reformen och dess effekter på organiseringen 
av sysselsättningsförvaltningen i Östra Nyland



Framtida behov
Program, planer och strategier som styr serviceproduktionen // sektorcheferna

-bl.a. kund- och användarprognoser för de kommande åren 2023 – 2033

Grundtryggheten

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna överförs i och med

reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet från kommunerna till

välfärdsområdena.

Östra Nylands välfärdsområde ansvarar från och med 1.1.2023 för produktionen och

organiseringen av social-, hälsovårds- och räddningstjänster i Lappträsk kommun.

Kommunen behåller ansvaret för att främja invånarnas välbefinnande och hälsa.



Framtida behov
Tillhandahållandet av tjänster styrs av planen för småbarnspedagogiken, läroplaner och
bestämmelser av varierande grad, såsom lagar, förordningar och andra bestämmelser.

Bildningsväsendet

I enlighet med prognosen för barn och elever i budgeten kommer antalet barn och elever
att minska stadigt under de kommande åren. Skollokalerna måste förnyas och en ny skola
måste byggas för både de svensk- och finskspråkiga språkgrupperna inom
grundskoleundervisningen. Det är nödvändigt att börja planera ett nytt skolcenter 2024-
2025. 

Byggandet av en ny skola kommer att få omfattande spridningseffekter inte bara på
elevernas lärmiljö utan också på personalen och invånarnas attraktions- och hållkraft och
livskraften i hela kommunen. 

När Östra Nylands välfärdsområde inleder sin verksamhet från och med 1.1.2023 ligger
ansvaret för att främja invånarnas välbefinnande och hälsa kvar hos kommunen. 
Välfärdstjänsterna integreras i förvaltningen av bildningstjänsterna och en ny bransch för 
välfärd och bildning bildas för att ansvara för välfärdstjänsterna som blir kvar i kommunen.



Framtida behov
Program, planer och strategier som styr serviceproduktionen // sektorcheferna

-bl.a. kund- och användarprognoser för de kommande åren 2023 – 2033

Tekniska tjänster

I takt med att planläggningen framskrider måste det befintliga trafikleds- och 
vattenförsörjningsnätet byggas ut. Arbetet med resultaten från idétävlingen om 
planläggningen av Kapellby kommer sannolikt att leda till ytterligare byggande av trafikleder 
och vattenförsörjningsnät. Detaljplaneläggningen av området vid Husulanbacken och 
företagsområdet vid Korsbro-området kommer att medföra ytterligare byggbehov.

Planeringen av ett nytt skolcenter behöver inledas under åren 2024-2025. 

I samband med det eller till och med före det är det nödvändigt att bestämma platsen för 
centralköket.

Uppdateringen av vattenförsörjningens driftområde kommer snart att genomföras. 

Som ett resultat kan antalet anslutningar ökas. Detta kan leda till behov att bygga ut 
nätverket. 

Förberedelserna för byggandet av ett nytt avloppsreningsverk har inletts. I det nya

reningsverket renas avloppsvatten från Kapellby och området vid Civiltjänstcentralen. 

Problem med avloppsreningsverket i Porlom kan göra det nödvändigt att se över i framtiden 
hur avloppsvattnet från Porlom behandlas. 



Förslag till servicenät för åren 2023 -2026
Koncernförvaltningen:

-Kommunhuset (kommuncentrum)

-Taitopaikka –verksamhet i Taitotalo (Porlom) 23-24. Taitopaikkas
verksamhet kommer att värderas på nytt efter att TE24 –
reformen genomförts med början år 2025. 

Bildningsväsendet:

Förvaltningstjänster på kommunhuset

Daghemmet Trolldalen i kommuncentrum och i Porlom

Hilda Käkikosken koulu i kommuncentrum och i Porlom

Kapellby skola i kommuncentrum

Huvudbiblioteket i kommuncentrum

Filialbiblioteket i Porlom



Förslag till servicenät för åren 2023 -2026

Bildningsväsendet:

Konditionssalen vid Civiltjänstcentralen

Konditionssalen Klockaren

Idrottslokalen Pakkaamo

Idrottshallen i Kapellby

Idrottshallen i Porlom

Ungdomsgården Unkan



Förslag till servicenät för åren 2023 –2026

Tekniska tjänster

Alla kommunens fastigheter, trafikleder, parker och allmänna

områden och vattentjänstverket samt arbetslokaler, depåer

och lager i Ingermansby, Korsmalm och kommunhuset. 


