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LAPINJÄRVI – 
IHMISLÄHTÖINEN KUNTA



• Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä 
ja 118 suomenkielisiä

• Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin joten vastauksien 
määrä vaihtelee jokaisessa kysymyksessä

• Numerot jotka näy kaavioissa tarkoittaa kyselyyn vastanneiden 
henkilöiden määrää, ei prosenttiosuuksia























MITÄ ASIOITA TOIVOISIT KEHITETTÄVÄN 
LAPINJÄRVELLÄ? MILLAINEN OLISI 

UNELMIESI LAPINJÄRVI?

• Julkinen liikenne kuntoon, tällä hetkellä ei pärjää ilman omaa autoa. Seutulippu?
• Tiet ovat huonossa kunnossa, ainakin Loviisantie pitäisi päällystää uudelleen. 

Katukyltit ja katujen valaistus kuntoon
• Kunta pitäisi panostaa enemmän paikalliseen tiestöön ja valokuituun jotta alueen 

kehitys jatkuisi
• Parempi yhteistyö kuntien välillä, ja kylien välisestä tasa-arvosta pitäisi 

jatkossakin huolehtia. Kunnan kaikki kylät pitäisi yrittää pitää elävinä
• Kyläläisten omaa aktiivisuutta täytyy tukea
• Lapinjärven keskusta tulisi elävöittää jotta ihmiset viihtyisivät siellä pitempään
• Kunnan nykyiset urheilualueet ja liikuntapaikat pitäisi kehittää ja uusi 

ulkoliikuntapaikka missä olisi yksinkertaisia kuntoiluvälineitä olisi hyvä lisä.
• Uimahalli!
• Lapsilla ja nuorilla pitäisi olla enemmän harrastusmahdollisuuksia
• Kunnan omista metsäreitistä ja –poluista voisi tehdä kartoitusta  jotta ihmiset 

käyttäisivät niitä enemmän



• Uusi leikkipuisto pienille lapsille
• Työttömyyteen pitäisi puuttua paljon tehokkaammin, varsinkin huolehtia siitä että 

nuorilla on mahdollisuus saada töitä ja yrittää houkutella uusia yrityksiä kuntaan.
• Luoda uusia työpaikkoja. Säilytetään perinteistä maaseutumaisemaa, yritetään 

saada kuntaan yrityksiä jotka pystyvät työllistämään kuntalaisia ja yrittäjiä jotka 
työllistävät itsensä

• Yksityisiä ideoita ja hankkeita pitäisi rohkaista enemmän, kunta pitäisi tukea 
innovatiivisia ideoita jotka auttavat sekä yksityistä asukasta että koko kuntaa.

• Kunnan palvelut pitäisi tulevaisuudessa pysyä ainakin samalla tasolla kuin nyt
• Pitäkää pankki ja terveyshuolto kunnassa
• Kaikki palvelut ulkoistetaan, itsenäinen kunta pitäisi panostaa enemmän siihen 

että palvelut tuotetaan itse, tai tehdä yhteistyötä jonkun muun kunnan kanssa 
varmistaakseen että palveluiden laatu pysyy korkeana

• Kaikki ikäryhmät huomioon, vanhukset haluavat ettei kunnan henkilökunta olisi 
niin kiireellinen kun he käyvät vanhusten kotona

• Lisää asukkaita kuntaan
• Lisää 45-55 neliön asuntoja 



• Enemmän yhteistyötä ruotsinkielisten ja suomenkielisten kesken. 
Ruotsinkielinen ja suomenkielinen koulu samassa rakennuksessa mutta eri 
siivissä. Yhteinen ruokala ja iso liikuntahalli

• Järven ja rantojen kunnostus, enemmän roskiksia ja jätepisteitä kuntaan
• Henkilöt jotka ovat vastuussa viheralueiden hoidosta voisivat kierrellä 

ulkoalueita ja nähdä mitä olisi parannettavaa
• Kunnan yleinen siisteys voisi olla parempi, kaikki ylimääräiset rojut ja vanhat 

rappeutuneet rakennukset pois
• Oivassa kunnossa olevat peruspalvelut on asia, joka vetää uusia tulijoita ja 

haluttuja lapsiperheitä kuntaan
• Enemmän huomiota vapaa-ajan asukkaille (mökkiläiset), esimerkiksi 

tiedotustilaisuus mökkiläisille sekä uusille asukkaille kunnan palveluista



MUU PALAUTE

• Koulun morris&eftis ei toimi perheen tarpeiden mukaan
• Pitkä matka lasten harrastuksiin
• ”Haluaisin vaikuttaa mutta en tiedä miten”
• Enemmän yhteistyötä!
• Terveydenhuolto voisi olla parempi
• Kirjastopalvelut voisivat olla parempia
• Tiedotus voisi olla tehokkaampaa niin osallistuminen olisi helpompaa
• Yhtenäisyys kunnan visuaalisessa ilmeessä. Nyt on liikaa fontteja ja logoja, antaa 

sekalaisen vaikutelman
• Toivottavasti nykyiset palvelut säilyy ja sama meininki ihmislähtöisyyden suhteen 

jatkuu. On hienoa että asioita uskalletaan muuttaa ja tehdä toisin kuin ”ennen 
vanhaan”

• Kunnasta löytyy laaja valikoima yrityksiä ja palveluita, varsinkin jos huomioi kunnan 
pienen koon



• 10 pistettä tästä kyselystä, toivottavasti palaute auttaa ja että tulee palautetta
• ”Minusta tuntuu, että asukkailta ei välttämättä aidosti kysellä mitä nämä 

haluavat, vaan etsitään tukea kuntajohdon jo luomille visioille”
• Tällaisia kyselyjä on yksi niistä asioista jonka takia voidaan sanoa että 

Lapinjärven kunta johdetaan oikeaan suuntaan
• Tällaisia kyselyjä pitäisi jatkossa lähettää kunnan asukkaille jokainen tai joka 

toinen vuosi
• Lapinjärvi on huippu paikka asua ja elää!
• ”Tulevaisuudessa Lapinjärvi on edelleen itsenäinen pikku kunta, jossa kehitystä 

ohjaa ihmisten hyvinvointi. Kuntaan muutetaan koska täällä sitä tavallista 
ihmistä kuunnellaan ja arvostetaan”


