LIITE 1
HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

1. YLEISET PALVELUTAVOITTEET
Loviisan kaupungin, Liljendalin kunnan, Pernajan kunnan ja Ruotsinpyhtään kunnan yhdistymisellä
turvataan asukkaiden palvelujen saatavuus ja laadullinen kehittäminen sekä hyvä asuinympäristö.
Uuden kunnan alueelle luodaan sellaiset kilpailukykyiset toiminnalliset ja taloudelliset olosuhteet,
joiden pohjalta syntyy uutta tuottavaa toimintaa, työtä ja toimeentuloa.
Kuntaliitoksen tavoitteena on muun muassa vahvistaa alueen kuntarakenteen taloudellisia
voimavaroja ja tehokkuutta sekä turvata kunnalliset peruspalvelut koko alueella. Peruspalveluilla
tarkoitetaan kaikkia erityislainsäädäntöön perustuvia kuntien järjestämis- ja rahoitusvastuulla olevia
peruspalveluita (vrt. valtion peruspalveluohjelma, jossa pääpaino on sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä opetus- ja kulttuuri-toimen lakisääteisissä valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluvissa
palveluissa).
Kunnalliset palvelut on tarkoitus järjestää ensisijaisesti lähipalveluperiaatteella. Olemassa olevia
palveluyksiköitä säilytetään mahdollisuuksien mukaan, muodostamalla kuntiin, pääsääntöisesti
lakkautettaviin kunnantoimistoihin, yhteispalvelupisteitä sekä jalkauttamalla toimintoja tarvittaessa.
Koska kaikkia palveluja ei jatkossakaan pystytä järjestämään lähipalveluina, on tarpeen määritellä
myös seudullisesti (koko kunta) ja alueellisesti (maakunta tai laajempi alue) hoidettavat palvelut.
-

Lähipalveluilla tarkoitetaan usein, jopa päivittäin käytettäviä palveluita. Ne tarjotaan
kuntalaisten lähiympäristössä, ne ovat helposti saavutettavissa tai ne tuodaan kotiin. Kyse on
lähimmästä asiointialueesta.

-

Seutupalveluja tuotetaan kuntatasolla ja niitä voidaan tuottaa useammassa kuin yhdessä
yksikössä. Osa palveluista voidaan tuottaa myös lähipalveluna.

-

Alueellisten palvelujen tuotanto vaatii laajempaa väestöpohjaa. Palvelujen järjestämisestä voi
vastata kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue tai suurempi isäntäkunta.

Tukipalveluja ovat kaikki ne toiminnat, joilla saadaan edellytyksiä peruspalvelujen ja
viranomaispalvelujen tuottamiselle. Esimerkkejä tukipalveluista ovat kiinteistönhoito,
liikenneväylien kunnossapito, energiahuolto, turvapalvelut, siivous, ruokahuolto, tietohallinto,
kuljetukset, hallintopalvelut ja niistä erityisesti talous- ja henkilöstöhallinto.

1

2. HALLINNON JA PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN
2.1. HALLINTOPALVELUT
Ks. yhdistymissopimus, kohta 3.3. Palveluiden järjestäminen.

2.2. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUTUOTANTO
Sosiaali- ja terveyspalveluissa johtaminen ja palveluiden tilaaminen keskitetään Loviisaan.
Nykyisten kuntien alueella sijaitsevat terveystalot, vanhainkodit, sosiaalitoimistot ja päiväkodit
jatkavat toimintaansa ja niiden toimintoja ja tehtäviä kehitetään osana uuden kunnan
perusturvaorganisaation toimintaa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto jakautuu uuden kunnan alueella pääpiirteittäin
seuraavasti:
Sosiaalipalvelut
LÄHIPALVELUT:
- Palveluohjaus ja sosiaalityö
- Toimeentulotuki
- Päihdehuoltopalvelut erikseen määriteltävässä osin
- Muut vastaavat sosiaalityön paikalliset palvelut
SEUTUPALVELUT:
- Lastensuojelu ja siihen liittyvä sosiaalityö
- Tukihenkilö ja tukiperhetoiminta
- Sosiaaliasiamiestoiminta
- Erityisryhmien hoidon ja hoivan järjestäminen
- Lastenvalvojan tehtävät, isyysselvitykset
- Adoptioneuvonta
- Elatusturva, käsittely ja takaisinperintä
- Vammaisten palveluohjaus, koti-, asumis- ja tukipalvelut
- Kehitysvammaisten palveluohjaus, avo-, koti- ja asumispalvelut
- Laajemmat päihdehuollon palvelut
Terveyden- ja sairaanhoito
LÄHIPALVELUT:
- Terveystalot
o Lääkärin vastaanotot
o Terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan vastaanotot
o Neuvolavastaanotot (aikuisväestön terveydenhuolto, perhesuunnittelu-, äitiys- ja
lastenneuvola)
o Laboratorion näytteenotto ja välttämättömät pikakokeet
o Perustason mielenterveyspalvelut
-

Suun terveydenhuolto
o Hammaslääkärin vastaanotot
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o Muut hammashuollon vastaanotot (kuten suuhygienistien vastaanotot)
SEUTUPALVELUT:
- Terveyskeskussairaala
o Erityistyöntekijöiden (esim. reuma- ja diabeteshoitajat, psykologit, puheterapeutit,
ravitsemisterapeutit jne.) vastaanotot
o Laajemmat laboratorio- ja radiologiapalvelut
o Kuntouttavahoito
o Laajempi mielenterveystyö
-

Hammashuollon erityisvastaanotto

ALUEELLISET PALVELUT:
- Erikoissairaanhoito
o Päivystyspalvelut
o Sairaankuljetus ja ensihoito sekä lääkinnällinen pelastustoiminta
o Erikoisalojen poliklinikkatoiminta
o Erikoisalojen vuodeosastotoiminta
o Laajempi kotisairaalahoito
o Vaativimmat laboratorio- ja radiologiapalvelut
o Muut sairaanhoidolliset tukipalvelut
-

Ympäristöterveydenhuolto (erillinen selvitystyö käynnissä)

Koti- ja asumispalvelut
LÄHIPALVELUT:
- Kotihoito (kotipalvelut ja kotisairaanhoito)
- Päiväkeskus- ja muu vastaava toiminta pyritään säilyttämään nykyisessä laajuudessaan
lähipalveluna.
- Eriasteiset ja eri tavoin tuetut asumispalvelut aina vanhainkotihoitoon asti pyritään
säilyttämään nykyisessä laajuudessaan lähipalveluna.

2.3. SIVISTYSTOIMI
2.3.1. Perusopetus ja lukiot
Pitkän tähtäimen tavoitteena on organisoida alueen opetuspalvelut Loviisan seudulla syksyllä
2006 valmistuneen selvityksen mukaisesti. (ks. yhdistymissopimus, kohta 3.3. Palveluiden
järjestäminen)
2.3.2. Vapaa-aika ja kulttuuripalvelut
Vapaa-aika ja kulttuuri yms. palvelut hallinnoidaan osana sivistystoimea. Vapaaaikalautakunnan ja kulttuurilautakunnan esittelijänä ei kuitenkaan toimi sivistysjohtaja.
Kunnassa toimivat Valkon kansalaisopisto ja Lovisa svenska medborgarinstitut.
LÄHIPALVELUT:
- Kirjastot
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-

Kansalaisopiston toiminta
Nuorisotilat
Uimarannat
liikuntapaikat

SEUTUPALVELUT:
- Pääkirjasto
- Kansalaisopistot (vako ja mi)
- Musiikkiopiston toimipiste
- Liikunta- ja uimahalli
ALUEELLISET PALVELUT:
- Musiikkiopisto (koko maakunnan kattava)

2.4. PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS
LÄHIPALVELUT:
- Varsinaiset päivähoidon ja varhaiskasvatuksen palvelut
- Leikkitoiminta ja opetus
SEUTUPALVELUT
- Päivähoito perheiden erityistilanteissa (esim. työssäkäyntialueen mukaan)
- Vuorohoito perheiden erityistilanteissa
- Erityispäivähoito
- Päivähoidon hallinto
- Kuntouttavan varhaiskasvatuksen palvelut
- Erityislastentarhanopettajien palvelut (vuoden 2007 alusta voimaan tulleen lainsäädännön
perusteella kunnilla velvollisuus järjestää erityislastentarhan-opettajien palvelut tarpeen
edellyttämässä laajuudessa)
- Yksityisen päivähoidon valvonta

2.5. TEKNISET PALVELUT
Uuden kunnan teknisen toimen johto ja palveluiden tilaaminen keskitetään Loviisaan.
Asukkaiden tarvitsemat keskeiset teknisen toimen hallinto- ja viranomaispalvelut ovat
saatavissa alueen yhteispalvelupisteistä.
Rakentamisen lupa- ja ohjauspalvelut sekä ympäristönsuojelutehtävät keskitetään Loviisaan.
Palvelujen tarjontaa ja saavutettavuutta tullaan kehittämään liikkuvien yksikköjen kautta.
Tavoitteena on, että rakentamisen lupa- ja ohjauspalveluissa kunnan virkakoneisto jalkautuu
tarvittaessa asiakkaiden luokse.
Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus sekä maapolitiikan ja tonttitarjonnan palvelu keskitetään
Loviisaan. Kartastot ja paikkatietojärjestelmät yhtenäistetään.
Kiinteistönmuodostus ja rekisterinpito keskitetään Loviisaan.
Uusi kunta hoitaa metsiään voimassaolevan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.
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