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Liite 2: Lapinjärven toimenpidematriisi 

Matriisissa on arvioitu toimenpiteiden toteuman tilannetta erilaisin värikoodein. 

Toiminto ei toteutunut tai sitä ei vielä aloitettu vuonna 2021. 

Toiminto on suunnitteluasteella tai aloitettu, mutta tuloksia ei vielä ole. 

Toiminto on tehty suunnitellusti loppuun vuonna 2021, mutta kehitys jatkuu edelleen. 

Joidenkin toimintojen kohdalla esiintyy eri värikoodeja riippuen siitä, missä toteutuksen vaiheessa kyseinen toiminto on. 

Painopisteet 

1. Asukkaiden osallisuus

2. Ehkäisevä toiminta ja oikea-aikaiset palvelut

3. Hyvinvointia tukeva ympäristö kestävä kehitys huomioiden

Vuosittaisen raportoinnin yhteydessä arvioidaan toimenpiteiden toteutumista ja tarvittaessa niitä voidaan silloin täsmentää, laajentaa 
tai muuttaa.  
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1. Asukkaiden osallisuus  
TAVOITE TOIMENPIDE INDIKAATTORI TOTEUMA  TILANNE 
Lisätään asukkaiden 
mahdollisuuksia vaikuttaa 
itseään koskeviin asioihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohdennetut kyselyt ja työpajat/ 
asukasraadit. 
 

Asukaskyselyjen ja työpajojen 
tulokset. 

Kuntastrategian laadinnan yhteydessä 
osallistettiin muun muassa kuntalaisia 
ja heille suunnattiin kaksi 
strategiakyselyä. Lisäksi järjestettiin 
kuntalaisinfo Teamsin kautta. 

 

Ihmislähtöisten ohjausryhmien 
kokoukset. 
 

Kokousten määrä ja aiheet. Ihmislähtöiset ohjausryhmät eivät 
kokoontuneet vuoden 2021 aikana 
koronaviruspandemian takia. 

 

Oppilaiden osallisuuskyselyt. 
 

Oppilaiden mahdollisuus osallistua 
itseään koskevien asioiden 
käsittelyyn. 

Suomenkielisissä kouluissa toteutetaan 
lukukausittain kysely oppilaan 
kouluhyvinvoinnista ja osallisuudesta. 
Ruotsinkielisessä opetuksessa oppilaille 
tehdään hyvinvointikysely joka 
kuukausi Qridi-ohjelman avulla. 

 

Lapsiystävällisen kunnan (LYK) 
toimintamalliin valmistautuminen. 

Lapsiystävällisen kunnan 
toimintamallin käyttöönotto. 

Lapsiystävällinen kunta -
kuntakoordinaattori ja 
Lapsiystävällinen kunta -johtoryhmä 
ovat valmistelleet toimintamallin 
käyttöönottoa. 

 

Vuorovaikutus 
asukkaiden, 
päätöksentekijöiden ja 
palveluntuottajien välillä. 

Kyläillat. Kunnanjohtajan kyläillat ja 
kunnanjohtajan aamukahvit 
yrittäjille. 

Kyläiltoja ei viime vuoden aikana 
pidetty. Kunnanjohtajan aamukahvit 
yrittäjille järjestettiin kahdeksan 
kertaa: seitsemän niistä virtuaalisesti 
Teamsissa ja yksi kasvokkain. 

 

Yhdistysfoorumit. Yhteistyö kunnan ja kolmannen 
sektorin välillä. 

Järjestöfoorumi järjestettiin etänä 
kaksi kertaa. 

 

Yhteistoimintamallien 
monipuolistaminen. 

Osallistava budjetointi 
perusopetuksessa ja 
nuorisotoimessa. 

Lasten ja nuorten mahdollisuus 
vaikuttaa hankintoihin osallistavan 
budjetoinnin keinoin. 

Perusopetuksessa eikä 
nuorisotoimessa ei otettu osallistavaa 
budjetointia käyttöön. 
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Nuorisovaltuuston edustajien 
osallistuminen kunnan 
toimielinten kokouksiin. 

Nuorisovaltuuston edustajien 
osallistuminen lautakuntien, 
jaostojen ja valtuuston kokouksiin 
puhe- ja läsnäolo-oikeudella. 

Nuorisovaltuuston toiminta alkoi 
syksyllä 2021, ja nuorisovaltuuston 
edustajat olivat mukana kunnan 
päätöselimissä. 

 

Ikäihmisten osallistaminen 
vaikutusten arviointiin 
päätöksenteossa. 

Kannanottojen ja annettujen 
lausuntojen määrä. 

Vanhus- ja vammaisneuvostolla oli 
mahdollisuus ottaa kantaa Itä-
Uudenmaan alueellisen esteettömyys- 
ja saavutettavuusohjelman 
valmisteluun sekä muistiystävällisen 
taajaman valaistuksen kehittämiseen. 

 

2. Ehkäisevä toiminta ja oikea-aikaiset palvelut  
TAVOITE TOIMENPIDE INDIKAATTORI TOTEUMA   
Ylläpidetään ja lisätään 
ehkäisevää toimintaa. 

Kehitetään ennaltaehkäisevää 
toimintaa ikäihmisille. 

Tehdyt toimenpiteet. 

 

Ikääntyneiden palveluihin rekrytoitiin 
palveluohjaaja. Palveluohjaaja suoritti 
muistihoitajakoulutuksen. Kehitettiin 
malli muistisairaiden tukikäyntejä 
varten. 
 
Ikääntyneiden hyvinvointia tukeviin 
palveluihin rekrytoitiin tukihenkilö. 
Tukihenkilön myötä ikääntyneiden on 
ollut mahdollista saada esimerkiksi 
keskustelukumppani, ulkoiluseuraa tai 
asiointiapua. 

 
 
 
 
 

Tarjoamme liikunta- ja 
harrastusmahdollisuuksia laajasti 
kunnan alueella. 

Ohjatun toiminnan asiakasmäärät. Koronaviruspandemian takia lähes 
kaikki ohjattu liikunta- ja 
harrastustoiminta oli vuonna 2021 
tauolla. 

 

Työikäisten ryhmätoiminta. Ryhmien määrä ja kävijämäärät. Ryhmätoimintaa ei ole pystytty vielä 
aloittamaan. 
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Kaatumisen ehkäisevä hanke koko 
Itä-Uudellamaalla. 

Toteutunut toiminta 
(Frap- ja frop-kaavakkeet). 

Ikääntyneiden palveluissa frap- ja frop-
kaavakkeet ovat käytössä laajalti 
kaatumisen ehkäisevässä työssä. 

 

Lisätään lapsiin kohdistuvan 
väkivallan tunnistamista ja keinoja 
toimia väkivaltaepäilytilanteessa 
henkilökunnan koulutuksen avulla. 

Koulutustilaisuuksien määrä ja 
koulutustilaisuuksiin osallistuneiden 
määrä. 

THL:n verkkokoulutusmateriaaliin 
perustuva koulutus järjestetään 
lähikoulutuksena, ja 
koronaviruspandemian vuoksi ei 
lähikoulutusta vuoden 2021 aikana 
pystytty järjestämään. Ensimmäinen 
koulutus on huhtikuussa 2022. 
 

 

Vahvistetaan vanhemmuuden 
tukea ja erotilanteiden tukea 
alueellisesti osana ITUA-hanketta. 

Toteutunut toiminta. Osana ITUA-hanketta otettiin käyttöön 
joulukuussa 2021 koko Itä-Uudenmaan 
alueella vanhemmuuden tukemiseen 
tarkoitetut Perhepolku-verkkokurssit. 

 

Tuen tarpeen varhaiseksi 
tunnistamiseksi kuvataan 
masentuneiden äitien 
palvelupolku sekä masentuneiden 
ja ahdistuneiden lasten ja nuorten 
palvelupolut osana ITUA-hanketta. 

Toteutunut toiminta. 

 

Lasten ja nuorten 
varhaisinterventioiden alueellinen 
rakenne suunniteltiin vuonna 2021 
aikana. Palvelupolkuja ei ole vielä 
kuvattu. 
 

 

Koulutetaan henkilökuntaa ja 
otetaan käyttöön IPC-
toimintamalli nuorten 
masennuksen ehkäisyssä ja 
varhaisessa hoidossa sekä CoolKids 
nuorten ahdistuksen ehkäisyssä ja 
varhaisessa hoidossa osana ITUA-
hanketta. 

Koulutetun henkilökunnan määrä, 
toteutunut toiminta. 

IPC-menetelmän käyttöön on aiemmin 
koulutettu vastaava kuraattori ja lasten 
ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja, 
jotka nyt käyttävät menetelmää. 
Psykiatrinen sairaanhoitaja koulutettiin 
syksyllä 2021 käyttämään IPT-
menetelmää, joka hän nyt käyttää. 
HUS:n järjestämään IPC- ja Cool Kids -
koulutukseen oli mahdollista ottaa 
enemmän osallistujia vasta talvella 
2022. 
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Lapsiperheiden ilman ajanvarausta 
toteutettavaa palveluneuvontaa 
laajennetaan (ITUA-hanke). 

Toteutunut toiminta. Ei toteutunut vielä vuonna 2021.  

Huomataan 
haavoittuvimmassa 
asemassa olevat palveluja 
suunniteltaessa. 

Etsivän vanhustyön kehittäminen. Tehdyt toimenpiteet, 
toimintamallin kehittäminen, 
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden 
kehittäminen. 

Kunnan 75 vuotta täyttäneillä oli 
mahdollisuus hyvinvointia edistävään 
kotikäyntiin. 
Tukihenkilön kotikäynnit. 

 
 
 

 
Maahanmuuttajien kotoutumisen, 
osallisuuden, hyvinvoinnin ja 
hyvien väestösuhteiden 
edistäminen. 

Kohdennetut toimenpiteet. Lapinjärven kunnan 
kotouttamisohjelma päivitettiin ja 
hyväksyttiin kunnanhallituksessa sekä 
kunnanvaltuustossa.  
Palveluohjaajan rekrytointi. 

 
 
 

Etsivän nuorisotyön työmuotojen 
monipuolistaminen. 

Sovarin käyttöönotto. Sovari otettiin käyttöön. 
Verkkonuorisotyötä lisättiin 
entisestään työmuotona. 

 

Paljon terveyspalveluja käyttävien 
potilaiden kartoitus (tarkennettu 
hoitosuunnitelma). 

Käyntimäärät. Asiakassegmentointi aloitettiin 
vastaanottopalveluissa. Tämän myötä 
pyritään kartoittamaan paljon palveluja 
käyttävien asiakkaiden hoitoa. 

 

Sosiaalisen kuntoutuksen 
jalkauttaminen. 

Toteutunut toiminta. Vuoden 2021 aikana jalkauttaminen ei 
edennyt ja sosiaalisen kuntoutuksen 
toiminta oli hyvin pienimuotoista. 
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Nuorille suunnattujen päihde- ja 
mielenterveyspalveluiden 
kehittäminen alueellisesti Itä-
Uudellamaalla. 

Toteutunut toiminta. Itä-Uudenmaan 
nuorten mielenterveys- ja 
päihdeyksikön valmistelun työryhmä 
aloitti toimintansa syksyllä 2021. 
Valmistelu jatkuu edelleen. 

 

Systeemisen toimintamallin 
juurruttaminen lastensuojelussa 
sekä lapsiperheiden sosiaalityössä. 

Toteutunut toiminta. Systeeminen toimintamalli on käytössä 
ja toteutuu lastensuojelussa sekä 
lapsiperheiden sosiaalityössä. 

 

Edistetään hyvinvoinnin 
eri ulottuvuuksia. 

Yhteistyö kolmannen sektorin 
kanssa. 

Tehdyt toimenpiteet. Yhteistyö Itä-Uudenmaan 
omaishoitajayhdistyksen, Martta-
yhdistysten sekä seurakuntien kanssa.  
Vanhusten viikolla runsaasti toimintaa 
yhteistyössä 3. sektorin kanssa. 

 

Yhdistykset. IHKU- ja HYKY-avustukset. IHKU-avustuksia myönnettiin kahdelle 
hakijalle. 

 

Vertaistuki ja 
kokemusasiantuntijat. 

Kokemusasiantuntijoiden 
käyttäminen muistiystävällisen 
taajaman suunnittelussa. 

Suunnitteluvaiheessa järjestettiin 
kävelykierros. Lisäksi on oltu 
yhteydessä kokemusasiantuntijoihin 
suunnittelun edetessä. 

 

Perhekeskuksen 
kohtaamispaikkatoiminnan 
edelleen kehittäminen. 

Toteutunut toiminta, osallistujien 
määrä. 

Koronavirustilanteen vuoksi 
ryhmätoiminnan järjestäminen, 
vauvakerho, siirtyi syyskuun alkuun. 
Kävijämäärä oli aluksi myös vähäinen. 

 

3. Hyvinvointia tukeva ympäristö kestävä kehitys huomioiden  

TAVOITE TOIMENPIDE INDIKAATTORI TOTEUMA  TILANNE 
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Edistetään turvallista 
ympäristöä ja arjen 
turvallisuutta. 

Rakennusten kunto ja sisäilma. Sisäilmaprosessin kuvauksen 
loppuunsaattaminen ja 
sisäilmatyöryhmän asettaminen. 

Ei asetettu sisäilmatyöryhmää.  

Liikenneympäristö. Liikenneturvallisuussuunnitelman 
toimenpiteet, 
liikenneturvallisuustyöryhmätyöhön 
osallistuminen ja liikenteessä 
loukkaantuneiden määrä. 

Osallistuttiin työryhmätyöhön. 
Liikennetyöryhmä kokoontui kaksi 
kertaa vuonna 2021. Työryhmän 
työskentelyyn osallistui 
oppilasedustajia kaikista kouluista. 
Lapinjärvellä vuonna 2021 liikenteessä 
loukkaantuneita oli kaksi ja kuolleita 
kolme. 

 

Arkiaktiivisuuden lisääminen. 

 
 

Liikuntapaikkojen ja kuntopolkujen 
kehittäminen. 

Rakennettiin ulkoilureitti kirkonkylältä 
Korsmalmille. 
Kapellby skola on käyttänyt reittiä 
turvallisesti siirtyessään Korsmalmin 
hiihtoradalle.  

 

Esteettömyys. 

 

Muistiystävällisen taajaman 
kehittäminen ja esteettömyyttä 
edistävät tehdyt toimenpiteet. 

Muistiystävällisen taajaman 
kehittäminen eteni suunnitelman 
mukaan. Esteettömyyskävely pidettiin 
syksyllä, ja siinä havaittuja puutteita on 
alettu saattaa kuntoon. 

 

Koulukiusaamisen vastainen työ 
kouluissa ja kiusaamisen vastaisen 
ohjelman käyttöönotto kouluissa. 

Oppilaskyselyt. Kouluissa on käytössä KiVa Koulu -
ohjelma, jota hyödynnetään 
kiusaamistilanteiden selvittelyssä. 
Ohjelman avulla oppitunneilla tehdään 
ennaltaehkäisevää työtä sekä 
puututaan matalalla kynnyksellä 
oppilaiden konflikteihin. 
Kiusaamistilanteissa ja niiden 
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selvittämisessä verkostoidutaan 
vanhempien kanssa.  

Koulutukset henkilökunnalle 
lähisuhdeväkivallan 
tunnistamisesta ja puheeksi 
ottamisesta. 

Koulutustilaisuuksien määrä ja 
osallistujien määrä. 

Syksyllä järjestettiin yksi 
koulutuskokonaisuus, kevään koulutus 
jouduttiin koronavirustilanteen vuoksi 
perumaan. 

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn 
toimintaohjelmaa valmisteltiin vuoden 
2021 aikana, ja se hyväksyttiin 
perusturvalautakunnassa tammikuussa 
2022. 

 

Ylläpidetään ja lisätään 
asumisympäristön 
viihtyvyyttä ja 
merkityksellisyyttä. 

Osallistetaan asukkaat ideoimaan 
ja suunnittelemaan alueita. 

Suunnittelupajat ja muu osallistava 
toiminta. 

Vuonna 2021 ei järjestetty työpajoja 
koronavirustilanteen vuoksi 

 

Muistiystävällisen taajaman 
kehittäminen. 

Suunnittelupajat ja muu osallistava 
toiminta. 

Muistiystävällisen taajaman 
suunnittelun tiimoilta järjestettiin 
kehittämiskävely kuntalaisille. 

 

Edistetään 
saavutettavuutta 
digitaalisia menetelmiä 
hyödyntäen. 

Digiturvallisuus. Tietoturvatesti koko 
henkilökunnalle ja ohjeiden ajan 
tasalla pitäminen. 
 

Koko henkilökunta suoritti 
tietoturvatestin. 
 

 

Kehitetään sähköisiä lomakkeita ja 
palautekanavia. 
 

Tulokset ja toimenpiteet. 
Kehitetään sähköisiä palveluita 
Open Agenda -hankkeen kautta. 

Perusturvapalveluista osallistuttu ITUA 
yhdessä -hankkeen sosiaalipalveluiden 
chatpalvelun kehittämiseen. 
Otettiin käyttöön sähköinen 
yhdistysavustushakemus suomi.fi-
palvelun avulla. 
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Sähköinen perhekeskus otetaan 
käyttöön osana ITUA-hanketta. 

Sähköinen perhekeskus on 
käytössä. 

Sähköistä perhekeskusta valmistellaan 
osana valtakunnallista hanketta. 
Nimenä on Omaperhe. Valmistelu 
vuonna 2021, käyttöönotto vuoden 
2022 talvella. 

 

 


