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Johdanto
Tässä palveluverkkosuunnitelmassa määritellään Lapinjärven kunnan palveluverkko ja siihen 
kohdistuvat muutostarpeet vuosille 2023-2026. Kunnanvaltuusto hyväksyy 
palveluverkkosuunnitelman. Hyväksytty palveluverkkosuunnitelma ohjaa kunnan 
palveluverkkoa koskevaa suunnittelua ja talousarviovalmistelua.

Palveluverkkosuunnitelmassa kuvataan lyhyesti nykyinen suunnitelman hyväksymishetkellä 
voimassa oleva palveluverkko, selostetaan palveluverkkoon kohdistuvat muutospaineet ja –
tarpeet sekä kuvataan ehdotus palveluverkoksi vuosille 2023-2026.

Palveluverkkosuunnitelman laatimiseen vaikuttavat myös muut voimassa olevat ohjelmat ja 
suunnitelmat. Merkittävin ohjausvaikutus palveluverkkosuunnitelmaan on Lapinjärven 
kunnan voimassa olevalla kuntastrategialla. Toimintaympäristömuutoksista 
palveluverkkosuunnitelmassa on huomioita muun muassa ns. sote-uudistus, joka astuu 
voimaan 1.1.2023. Myös väestöennusteet ohjaavat palveluverkkosuunnittelua.

Maankäytöllä ja kaavoituksella on myös vaikutus tulevaan palveluverkkoon.

Lisäksi palveluverkkosuunnitelmassa huomioidaan palvelutuotannon mahdolliset 
muutostarpeet ja muutokset, mikäli niillä on vaikutusta palveluverkkosuunnitteluun.



Nykytila
Konsernihallinto

Konsernihallinnon tehtäviin kuuluvat hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut, ict-
palvelut, ylimpään päätöksentekoon liittyvät prosessit, asiakaspalvelu, asiointipiste, 
elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut, maaseutupalvelut ja rakennusvalvonta- ja 
ympäristöpalvelut. Talous- ja henkilöstöpalveluita tuotetaan osin ostopalveluina. 
Maaseutu-, ja rakennusvalvonta- sekä ympäristöpalvelut ostetaan kokonaisuudessaan 
Loviisan kaupungilta.

Konsernihallinnon palveluverkko koostuu kuntakeskuksessa sijaitsevasta kunnantalosta 
ja konserniyhtiön kautta hallinnoitavasta Taitopaikka –toimintaa tuottavasta 
Taitotalosta Porlammilla. Taitopaikka-toiminta on osa kunnan työllisyyspalveluiden 
toimintaa ja tuottaa työelämävalmennusta.



Nykytila 
Perusturva

Perusturvapalveluiden tehtäviin kuuluvat hallintopalvelut, ikääntyneiden palvelut, 
sosiaali- ja perusterveydenhuolto sekä erityishuolto ja erikois- ja erityissairaanhoito.

Lapinjärven kunta ja Loviisan kaupunki ovat solmineet yhteistoiminta-alue 
sopimuksen, jonka myötä Loviisan kaupunki tuottaa isäntäkuntana sosiaali- ja 
terveydenhuollonpalvelut, lukuun ottamatta ikääntyneiden palveluja. Ikääntyneiden 
palvelujen osalta Lapinjärven kunta ja Mehiläinen ovat solmineet yhteisyrityksen 
Mehiläinen Lapinjärvi Oy. Yhteisyritys tuottaa ikääntyneiden kotiin tarjottavat palvelut, 
tehostetun asumispalvelun (Mainiokoti Lukkari) ja päivätoiminnan. 

Erityishuollon palvelut tuottaa Eteva, Kårkulla, Uudenmaan vammaispalvelu säätiö ja 
Rinnekoti. Erikoissairaanhoidon järjestää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
(HUS).



Nykytila
Sivistystoimi 1/2

Sivistyshallinnon tehtäviin kuuluvat hallinto-, varhaiskasvatus- opetus- vapaa-
aika ja hyvinvointi sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Pääosa palveluista tuotetaan 
omana palveluna, mutta osa palveluista (perusopetuspalvelut vuosiluokille 7-9, 
taiteen perusopetus sekä vapaa sivistystyö) ostopalveluina. Yläkouluikäisten 
perusopetuspalvelut vuosiluokille 7-9 ostetaan Loviisan kaupungilta. 
Musiikkioppilaitospalvelut ostetaan Porvoonseudun musiikkiopistolta. 
Kansalaisopistopalvelut ostetaan Loviisan kansalaisopistolta. Myös erityisen 
tuen palveluita ostetaan erilliseen sopimukseen perustuen Loviisan kaupungilta.

Sivistystoimen palveluverkko koostuu kuntakeskuksessa sijaitsevista 
seuraavista yksiköistä: päiväkoti Peikkolaakso, Hilda Käkikosken koulun 
kirkonkylän toimipiste, Kapellby skola ja pääkirjasto. Hilda Käkikosken kirkonkylän 
toimipisteen yhteydessä sijaitsee liikuntasali. Palveluverkkoon kuuluvat 
Porlammilla sijaitsevat Hilda Käkikosken koulun Porlammin toimipiste, 
Porlammin sivukirjasto, päiväkoti Peikkolaakson satelliittitoimipiste ja Porlammin 
liikuntahalli.



Nykytila
Sivistystoimi 2/2

Sivistystoimen palveluverkkoon kuuluu lisäksi nuorisopalveluiden hallinnassa 
oleva, kuntakeskuksessa sijaitseva nuorisotila Nuokku.

Liikuntapalveluita järjestetään edellä mainitun kahden liikuntahallin lisäksi 
kahdella kuntosalilla, Siviilipalveluskeskuksen yhteydessä sijaitsevalla kuntosalilla 
ja kuntosali Lukkarissa sekä Pakkaamon liikuntatilassa.

Taitotalossa järjestetään Hilda Käkikosken koulun toimintaan kuuluvaa opetusta 
ja kyseisen koulun ateriapalvelut sekä vapaan sivistystyön palveluita.



Nykytila
Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen tehtäviin kuuluvat tekninen lautakunta, joukkoliikenne, maankäytön 
suunnittelu, kiinteistöt, keittiöt ja siivous, puistot ja yleiset alueet, Lapinjärvi-järvi, 
liikenneväylät, koneet ja laitteet sekä vesihuoltolaitos.

Teknisten palvelujen palveluverkko koostuu kaikista kunnan omistuksessa olevista

kiinteistöistä, liikenneväylistä, puistoista ja yleisistä alueista ja vesihuoltolaitoksesta

sekä Ingermaninkylässä, Korsmalmilla ja kunnantalolla sijaitsevista työskentelytiloista,

varikoista ja varastoista.

Koulukiinteistöt ovat teknisen käyttöikänsä loppupuolella ja niiden ylläpito on taloudellisesti

kuormittavaa.

Vesihuollossa Lapinjärvellä on suuria haasteita. Putkistojen korjausvelka on suuri

ja taloudellisesti kannattava toiminta on vaikeaa kunnassa, jossa laitoksen asiakasmäärä on

suhteellisen pieni, mutta verkostot laajalla alueella. Toimintavarmuuden 

pysyminen korkealla tasolla edellyttää jatkuvia panostuksia verkostosaneerauksiin.

Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on käyttöikänsä päässä. Uuden jäteveden puhdistamon 

rakennuttamisen valmistelu kirkonkylän puhdistamon tontille on aloitettu.



Tulevaisuuden tarpeet
Palveluverkkoa ohjaavat ohjelmat, suunnitelmat ja strategiat

Kuntatasolla palveluverkkoon vaikuttavia strategioita ja ohjelmia ovat mm:

Kuntastrategia
Valtuusto hyväksyi kuntastrategian toukokuussa 2021 valtuustokaudelle 2021-2025. Strategiassa palveluverkkoon liittyviä ja/tai vaikuttavia 
kirjauksia ovat muun muassa
-Tasapainoinen talous luo pohjan kaikelle kunnan toiminnalle.
-Taloutemme on pitkäkestoisesti suunniteltua ja tarkkaan seurattua.
-Turvaamme lähipalvelut, joiden tavoitteena on varmistaa kaikenikäisten kuntalaisten sujuva arki.
-Annamme tiloja toimintaan ja tuemme hyviä ideoita pienillä avustuksilla.
-Laadukkaan palvelutuotannon pohjana ovat nykyaikaiset tilat ja työkalut, hyvät resurssit, tekemisen ilo ja ihmislähtöisyys.
-Pidämme alueemme, kiinteistömme ja vesistömme kunnossa ja kauniina.

Maankäyttöpoliittinen ohjelma
Maankäyttöpoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtuustossa 2014.
Maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa on tunnistettavissa kunnan omaan palvelutuotantoon ja palveluverkon laadintaan liittyviä kohtia, joita 
ovat:
-Painotetaan uusien asukkaiden ja työpaikkojen sijoittamista nykyisen yhdyskuntarakenteen (kirkonkylän ja kylien) sisälle tai yhteyteen. Näin 
turvataan nykyisten yhdyskuntien vireys ja luodaan edellytykset niiden hallitulle kehittämiselle. 
-Edistetään kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Kehitetään linja-autoliikennettä palvelemaan yhteyksiä erityisesti 
Kouvolan, Loviisan ja Porvoon suuntaan sekä pääkaupunkiseudulle. Kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä kehitetään erityisesti tukemaan 
liikkumista asutusalueiden ja kunnallisten palveluiden välillä sekä työmatkaliikennettä tukien. Kevyen liikenteen väylien rakentamisella 
pyritään vähentämään kunnan kuljetuskustannuksia. 
-Turvataan riittävä väestönpohja ja sitä kautta palvelujen kysyntä kaavoittamalla uudet ja laajentuvat asuntoalueet riittävän tiiviiksi, samalla 
kuitenkin huomioiden riittävä tonttikoko. Lapinjärvi tarjoaa kilpailukykytekijänä kaupunkikeskuksia selkeästi suurempia tontteja. 
-Hyödynnetään mahdollisimman pitkälle olemassa olevaa kunnallistekniikan infrastruktuuria sen kapasiteetti huomioiden. 
-Pyritään keskittämään uudisrakentaminen säilyvien palvelujen läheisyyteen.
-Lapinjärvi on yhden keskustan kunta, jonka nykyistä keskusta- ja kylärakennetta vahvistetaan.

Maankäyttö ja kaavoitus
Aktiivisella maankäytöllä ja kaavoituksella on myös vaikutuksia palveluverkkoon sekä suoraan että välillisesti. Kunta tavoittelee muun ohella 
asukasmäärän kasvua keskustan ja Husulanmäen alueella sekä yritystoiminnan kasvua Ristisillan alueella.



Tulevaisuuden tarpeet

Konsernihallinto

Konsernihallinnon palvelutuotantoon ja palveluverkkoon tulevaisuudessa vaikuttavia 
seikkoja ovat mm:

-haastava taloudellinen tilanne

-osaavan työvoiman saannin vaikeutuminen

-sähköisen asioinnin ja digitalisaation lisääntyminen

-palvelutarpeen kasvu normaalin toimistoajan ulkopuolella

-alueellisen yhteistyön merkityksen korostuminen ja lisääntyminen (mm. Itä-
Uudenmaan hyvinvointialue ja kuntayhteistyö)

-valtakunnallisen TE24-uudistuksen eteneminen ja uudistuksen vaikutukset 
työllisyydenhoidon järjestämiseen Itä-Uudellamaalla



Tulevaisuuden tarpeet
Palvelutuotantoa ohjaavat ohjelmat, suunnitelmat ja strategiat //toimialajohtajat

-mm. asiakas- ja käyttäjäennusteet tuleville vuosille 2023 – 2033

Perusturva

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen myötä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Itä-Uudenmaa hyvinvointialue vastaa Lapinjärven kunnan sosiaali-, terveys- ja 
pelastuspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnalla.



Tulevaisuuden tarpeet
Palvelutuotantoa ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelma, opetussuunnitelmat ja 
eriasteiset säädökset, kuten lait, asetukset ja muut määräykset.

Sivistystoimi

Lapsi- ja oppilasmäärä laskee talousarvioon sisältyvän lapsi- ja oppilasennusteen 
mukaisesti tasaisesti tulevina vuosina. Koulutiloja on tarve uusia ja rakentaa uusi koulu 
sekä ruotsin- että suomenkieliselle kieliryhmien alakouluopetukseen. Uuden 
koulukeskuksen suunnittelu on tarpeen aloittaa vuonna 2024-2025. 

Uuden koulukeskuksen rakentamisella on laajoja heijastusvaikutuksia 
oppilaiden oppimisympäristön lisäksi henkilöstöön ja asukkaiden pito- ja vetovoimaan 
ja koko kunnan elinvoimaan.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023 alkaen vastuu 
kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnalla. 
Hyvinvointipalvelut liitetään osaksi sivistystoimen hallintoa ja muodostetaan uusi 
hyvinvoinnin ja sivistyksen toimiala vastaamaan kuntaan jäävistä 
hyvinvointipalveluista.



Tulevaisuuden tarpeet
Palvelutuotantoa ohjaavat ohjelmat, suunnitelmat ja strategiat //toimialajohtajat

-mm. asiakas- ja käyttäjäennusteet tuleville vuosille 2023 – 2033

Tekniset palvelut

Kaavoituksen edistyessä nykyistä liikenneväylä- ja vesihuoltoverkostoa on 
laajennettava. Kirkonkylän kaavoituksen ideakilpailun tulosten jatkotyöstäminen 
aiheuttanee liikenneväylä- ja vesihuoltoverkoston lisärakentamista. Husulanmäen 
alueen ja Ristisillan yritysalueen kaavoittamiset aiheuttavat lisärakentamistarpeita.

Uuden koulukeskuksen suunnittelu on tarpeen aloittaa vuonna 2024-2025.

Sen yhteydessä tai jo sitä ennen on ratkaistava keskuskeittiön sijainti.

Vesihuollon toiminta-alueen päivittäminen tulee tehtäväksi piakkoin. Tämän

seurauksena liittymämääriä voidaan kasvattaa. Tämä voi aiheuttaa verkoston

lisärakentamistarvetta.

Uuden jäteveden puhdistamon rakennuttamisen valmistelu on käynnistetty. Uudessa

puhdistamossa käsitellään kirkonkylän ja Siviilipalveluskeskuksen alueen jätevedet.

Porlammin jätevedenpuhdistamon toimivuusongelmat voivat aiheuttaa

tarpeen tarkastella Porlammin jätevesien käsittelyä jatkossa.



Ehdotus palveluverkoksi vuosille 2023 -2026

Konsernihallinto:

-Kunnantalo (kuntakeskus)

-Taitopaikka –toiminta Taitotalossa (Porlammi) 23-24. TE24 –
uudistuksen toteutumisen myötä vuodesta 2025 alkaen Taitopaikan 
tilanne arvioidaan uudelleen.

Sivistystoimi:

Hallintopalvelut kunnantalolla

Päiväkoti Peikkolaakso kuntakeskuksessa ja Porlammilla

Hilda Käkikosken koulu kuntakeskuksessa ja Porlammilla

Kapellby skola kuntakeskuksessa

Pääkirjasto kuntakeskuksessa

Porlammin sivukirjasto



Ehdotus palveluverkoksi vuosille 2023 -2026

Sivistystoimi:

Siviilipalveluskeskuksen kuntosali

Kuntosali Lukkari

Liikuntatila Pakkaamo

Kirkonkylän liikuntasali

Porlammin liikuntahalli

Nuorisotila Nuokku



Ehdotus palveluverkoksi vuosille 2023 –2026

Tekniset palvelut

Kaikki kunnan kiinteistöt, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet

ja vesihuoltolaitos sekä Ingermaninkylässä, Korsmalmilla ja

kunnantalolla sijaitsevat työskentelytilat, varikot ja varastot.


