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SIVISTYSLAUTAKUNTA    LIITE 1 § 10  18.3.2021 
 

Sivistyslautakunnan tehtäväalueeseen kuuluivat kertomusvuonna sivistyshallinto, varhaiskasvatus, esi- ja 
perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, muut koulutuspalvelut (kansalais- ja musiikkiopistot 
sekä toisen asteen palvelut) sekä kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet.  Sivistyspalveluiden tavoit-
teena on tarjota kuntalaisille hyviä ja taloudellisesti tuotettuja varhaiskasvatus-, opetus-, kulttuuri- ja va-
paa-ajan palveluja sekä luoda edellytykset läpi elämän jatkuvalle oppimiselle, liikunnalle, henkiselle kasvul-
le ja fyysiselle hyvinvoinnille. 
 
Sivistyslautakunnan alaisia tilivelvollisia olivat sivistysjohtajan lisäksi varhaiskasvatusjohtaja, kasvatusohjaa-
ja, rehtori ja hyvinvointivastaava, jonka työaika jakaantui kunnan (60%) ja Nuorisokeskus Piispalan (40%) 
kesken. Henkilöstöorganisaatio vastuualueineen oli 1.1.2020 seuraava: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto 
Sivistyshallintoon sisältyivät sivistyslautakunta, toimisto, muu toiminta ja yhteistyö sekä ulkopuolista rahoi-
tusta saaneet perusopetuksen kehittämisprojektit. Lautakunnan kokouksia pidettiin seitsemän. Keskeisinä 
asioina käsiteltiin vuotuisia asioita kuten toimintakertomus, koulun lukuvuosisuunnitelma ja talousarvio. 
Hankkeet jatkuivat erityisopetuksessa, kerhotoiminnassa sekä ICT-osaamisessa tutor-opettajien toimintaa 
ja verkostoitumista jatkamalla. Sivistystoimen hallintoa tiivistettiin yhteen henkilöön talouden sopeutta-
misohjelman mukaisesti yhdistämällä kesäkuussa sivistysjohtajan ja rehtorin tehtävät. 
 
 
Toiminnan tunnuslukuja 

 

 

 Tot. 2018 Tot. 2019 Tav. 2020 Tot. 2020 

Henkilöstö 0,5 0,5 0,4 0,2 

Kokoukset / pykäliä 8/60 7/49 7 7/48 

Stipendit ja avustukset € 2.000 2.000 3.000 795 

Perusopetuksen keh.hankkeet, 
kpl 

4 4 2 6 

Nettokustannukset, € 59.186 49,224 50.660 31.598 

Nettokust. / asukas 43,62 36,76 37,33 23,90 
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Varhaiskasvatus 
 
Kannonkosken kuntastrategian mukaisesti meillä on peruspalvelut kunnossa ja kunta on perherakas ja tur-
vallinen asuinpaikka. Varhaiskasvatuspalvelut täyttää omalta osaltaan kuntastrategian tavoitteen ja paikka 
varhaiskasvatuksessa on järjestynyt säädetyn ajan puitteissa kaikille sitä tarvitseville. Koko varhaiskasvatus 
ja koulu toimivat samassa rakennuksessa, joten lapsen opinpolku on niiltä osin tiivis ja yhtenäinen. Päivä-
kodin piha-alueen uudistus saatiin osittain tehtyä ja saattoliikennejärjestelyt muutettua turvallisemmiksi.  
 
Päiväkodissa opetetaan, kasvatetaan ja hoidetaan kaikki Kannonkoskella varhaiskasvatuspalvelua tarvitse-
vat lapset. Ryhmät on jaettu 0 -3 -vuotiaisiin ja 4 -6 -vuotiaisiin. Ryhmät voivat toimia myös joustavasti 
koostuen eri-ikäisistä iltahoidon, vuorohoidon ja lomien aikana. Lasten hoitoajat ovat yhä moninaisempia 
ja sirpaleisempia; osaviikkoisia ja osapäiväisiä, vuoroviikkoisia, viikonloppuhoitoisia jne. Työvuorosuunnit-
telu hoitoaikojen moninaisuuden ja vuoksi on erittäin haasteellista. Varhaiskasvatuspalvelujen käyttäminen 
lastensuojelun avohuollon tukitoimena on arkipäivää. Laatutavoite painottaa lasten yksilöllisten lähtökoh-
tien huomioimista ja jokaiselle lapselle onkin laadittava oma varhaiskasvatussuunnitelma. Myös kuntastra-
tegian mukaan hyvinvoinnin on lähdettävä yksilöstä käsin.  
 
Koronapandemia toi ennalta aavistamattomia muutoksia koko varhaiskasvatuksen kenttään. Kun maas-
samme maaliskuussa todettiin valmiuslain mukaiset poikkeusolot korona pandemian hillitsemiseksi, päivä-
kodin toiminta lähes pysähtyi. Kaikkien lasten koteihin oltiin kuitenkin valmiuslain aikana yhteydessä taval-
la tai toisella, näin varmistettiin se, että yksikään perhe ei jäänyt pimentoon. Lisäksi perheitä/lapsia tuettiin 
järjestämällä esimerkiksi digitaalisia toimintatuokioita ja lähettämällä koteihin kirjepostia. Toiminta päivä-
kodissa alkoi virkistyä hiljalleen toukokuussa, mutta vasta elokuussa pääsimme pikkuhiljaa tavalliseen ar-
keen. Toiminnan tunnuslukuihin korona vaikutti vähentäen läsnäolopäivien määrää. Kotihoidontuki sen 
sijaan ylittyi, koska vanhemmat hoitivat kotihoidon tuen turvin lapsia kotonaan. Koko vuotta leimasi lukui-
sat verkkokokoukset, koronaohjeiden saattaminen arkeen, aluehallintoviraston moninaiset kyselyt ja toi-
mintatapojen muuttaminen pandemialta suojautumiseksi. Varhaiskasvatuksen koko henkilöstö on pätevää 
ja ammattitaidolle sekä osaamiselle onkin ollut käyttöä haastavissa olosuhteissa toimittaessa. Varhaiskas-
vatuksessa ei onneksemme tullut ilmi yhtään koronatartuntaa.  
 
Valtakunnallisella varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardalla oli työllistävä vaikutus myös vuonna 2020. Uu-
den tietovarannon käyttöönotto ei ole ollut ongelmatonta ja ohjelmistojen yhteensovittaminen toi haastei-
ta, jotka olemme kuitenkin onnistuneet selättämään. Vardaan kerätään tietoja sekä toimipaikasta, lapsista 
että huoltajista. Vardan tarkoituksena on mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitet-
ty sähköinen kokoaminen, turvata laissa määriteltyjen varhaiskasvatustietojen yhdenmukaisuus ja luotet-
tavuus sekä tehostaa hallinnon toimintaa. Vuosi 2020 on viimeinen, jolloin varhaiskasvatuksen tietoja kerä-
tään vielä erillisillä lomakkeilla valtakunnallisesti, ensi vuonna kaikki tiedot löytyvät Vardasta.  
 
Lapset Puheeksi -toimintamalli on sovitusti käytössä ja pidämmekin keskustelun aina kun uusi lapsi saapuu 
varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Yhteistyö Piispalan kanssa on ollut tauolla korona-pandemian vuoksi ja 
olemmekin panostaneet paljon sekä ulko- että lähiliikuntaan tänä vuonna. Yhteisiä vanhempainiltoja em-
me ole järjestäneet koronan vuoksi. Ruokakuntahanke on jatkunut myös vuonna 2020, tosin tapahtumien 
järjestämisestä aiheen tiimoilta olemme luopuneet pandemian vuoksi.  
 
Olimme mukana OKM:n ”YHDESSÄ-” Varhaiskasvatuksen harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittämishank-
keessa ja olemme nyt yksi Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatusyksikön harjoittelupäiväkoti. Syksyllä 
saimme ylipistolta heti varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijan harjoittelujaksolle. Tätä kautta myös alan 
uusin tietotaito kulkee päiväkotiimme. Ruokakuntahanke jatkui sovitusti tuoden uusia tuulia sillekin alueel-
le.  
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Varhaiserityisopettajapalvelu on jatkunut ostopalveluna Veo -palvelut Hanna Saarelta, työssä on konsul-
toiva työote ja varhaiserityisopettaja käy päiväkodissa 2 pv/kk. Moniammatillinen yhteistyö (varhaisen tu-
en ryhmä) on jatkunut myös pandemian aikana. Ryhmä kokoontui 4 krt vuonna 2020, lisäksi pidämme yh-
teyttä tarpeen mukaan kokoontumisten välilläkin. Tällä kokoonpanolla pystymme ennakoimaan tulevia 
tarpeita ja saamaan palvelut niitä tarvitseville mahdollisimman pikaisesti. Haimme ja saimme valtion eri-
tyisavustusta koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi varhais-
kasvatuksessa. Palkkasimme syyskaudelle tuen avulla osa-aikaisen lastenhoitajan, jonka avulla pystyimme 
tukemaan haavoittuvassa asemassa olevia lapsia paremmin.  
 
Toiminnan tunnuslukuja  

Päiväkoti Nappula       Tot.2018 Tot 2019 Tav 2020 Tot 2020 

Henkilöstö 4,77 4,77 4,77 4,77 

Kokopäivähoitopäiviä 1639 2325 1600 1013 

Osapäivähoitopäiviä 2801 2569 2300 2005 

Hoitopäiviä yhteensä; (sis. myydyt (0 
pv) ostopalvelu (187 pv) 
sekä tilapäishoidon (4 pv)  

4551 4894 3900 3018 

Lapsia kokopäivähoidossa 31.12.  
Lapsia osapäivähoidossa 31.12.  

10 
22 

13 
19 

 7 
18 

Lapsia hoidossa ka/kk 33,17 29,75 25 24 

Nettokustannukset, € 232.093 232.446 259.950 220.314 

Nettokust. / asukas 171,03 174.00 191.56 165.65 

Hoitopäivän nettohinta* 51,00 47,50 66.65 73.00 

*sis. palkat, kiinteistö-, ateria- ja tarvikekulut, mutta ei sumu-poistoja tai arvonalentumisia 
 
Lasten kotihoidontuki  
Lasten kotihoidontukea maksetaan niille perheille, jotka eivät käytä kunnallisia päivähoitopalveluja. Tukea 
sai koko vuoden aikana yhteensä 17 eri taloutta. Keskimäärin tuensaajia oli 8,3 /kk, tukea saavia lapsia kes-
kimäärin 13,2/kk.  
 

Lasten kotihoidon tuki Tot.2018 Tot 2019 Tav 2020 Tot 2020 

Tukea saavat taloudet yht. koko vuonna 23 14 15 17 

Tukea saavat lapset ka 18 11 17 13 

Nettokustannukset, € 53.727 32.285 40.000 44.517 

Nettokust. / asukas  39,59 24,11 29.47 33,67 

 

 
Esi- ja perusopetus 
 
Esi- ja perusopetuksen yleisenä tehtävänä on antaa oppilaille heidän edellytystensä mukaiset tiedot ja tai-
dot jatko-opintoja ja työelämää varten sekä ohjata heitä terveellisiin elämäntapoihin ja arjen hallinnan tai-
toihin. Kannonkosken koulussa opiskeli vuonna 2020 keskimäärin 8,5 esi- ja 131 perusopetuksen oppilasta. 
Jatko-opintokelpoisuuden saavutti 100 % peruskoulunsa päättäneistä. Kaikki 9. luokalta päässeet saivat 
myös jatko-opiskelupaikan toiselta asteelta. Piispalan palveluiden hyödyntämistä perusopetuksessa jatket-
tiin edellisvuoden tapaan. Vuotta 2020 leimasi 18.3. alkanut kahden kuukauden etäopetusjakso, eikä kou-
lutyö palautunut normaaliksi sen jälkeenkään koko loppuvuonna. Saimme OKM:ltä koronapandemian ai-
heuttamien oppimisen viivästymien hoitoon 27 084 euron avustuksen. 
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Oppimisen tuen pääasiallisin muoto esi- ja alkuopetuksessa oli osa-aikainen erityisopetus pienluokassa, 
luokilla 3 – 5 koulunkäynninohjaajat ja luokilla 6 – 9 osa-aikainen erityisopetus pienryhmissä. Erityisopetta-
jia oli kolme, joilla kaikilla oli myös yleisopetuksen tunteja. 
 
Oppilaskunnassa oli edustus luokilta 7 – 9. Se kokoontui ohjaavan opettajan johdolla aina tarpeen mukaan 
keskimäärin kerran kuukaudessa. Luokilla eskarista kuudenteen toimi Lasten parlamentti. 
 
Koulunkäynninohjaajia palkattiin syyslukukaudella korona-avustuksella kaksi. Yhteensä ohjaajia oli vuoden 
päättyessä viisi, joista yksi oli yhteinen varhaiskasvatuksen kanssa. 
 
Toiminnan tunnuslukuja  

Esiopetus Tot. 2018 Tot. 2019 Tav. 2020 Tot. 2020 

Oppilaita kevät/syksy 10/11 11/13 13/4 13/4 

Esiopetuksen tunnit 20 20 20 20 

Nettokustannukset, € 71.888 74.967 68,090 72.259 

Nettokust. /asukas 52,98 52,98 50,18 54,66 

Nettokust. /esiopp. 6.535 6.535 8.011 8.501 

Kotikuntakorvaus 6 v. 3.972 3.972 4.026 4.146 

Perusopetus 

Oppilaita kevät/syksy 143/137 137/130 130/127 130/132 

Perusop. tunnit/vko, kevät/syksy 385/378 378/370 329/300 370/322 

Nettokustannukset, € 1.586.783 1.586.783 1.710.370 1.520.576 

Nettokust. /asukas 1.169,33 1.169,33 1.260 1.150 

Nettokust. /opp. 11.214 11.214 13.310 11.607 

Kotikuntakorvaus 7-12 v./13–15v. 6.512/10.419 6.512/10.419 6.600/10.560 6.797/10.875 

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta  
 
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä tarvittaessa 3.- 9. luokkien erityis-
opetuksen oppilaille. Toiminnalla pyritään vähentämään pienten koululaisten yksinäistä aikaa kotona ja 
helpottamaan perheen ja työelämän yhteensovittamista. 
 
Toiminnan tunnuslukuja  

 Tot. 2018 Tot. 2019 Tav. 2020 Tot. 2020 

Osallistuneet oppilaat kevät/syksy  6/7 9/6 7/7 8/8 

Ohjaustunteja 748 748 752 744 

Nettokustannukset € 14.841 9.486 13.610 9.772 

Nettokust. / asukas  10,94 7,08 10,03 7,39 

APIP-toiminnan korjattu valtionosuus € - - - 12.919 
 

Muut koulutuspalvelut 
 
Muuhun koulutukseen sisältyvät kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminta. 
 
Opiskelijahuoltolain mukaisena velvoitteena toisen asteen järjestämispaikkakunnalla on velvollisuus tarjota 
opiskelijahuolto (kuraattori- ja psykologipalvelut) alueensa oppilaitoksen opiskelijoille. Järjestäjäkunta saa 
laskuttaa palvelusta aiheutuneet kulut opiskelijan kotipaikkakunnalta. Viime vuonna näitä menoja oli 3 028 
euroa, mikä oli yli kaksi kertaa edellisvuotta enemmän. 
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Saarijärven kansalaisopiston Kannonkosken osasto 
 
Kansalaisopistossa kaikenikäisillä kuntalaisilla on mahdollisuus opiskella ja harrastaa monipuolisesti ja 
mahdollisimman edullisesti. Toiminnan tavoitteena on olla joustavaa ja käyttäjälähtöistä. Opetusta pyri-
tään tarjoamaan kuntalaisten toivomissa aiheissa, myös lyhytkursseina ja luentoina. Vähimmäisoppilas-
määrä kurssia kohti on 5 henkilöä. 
 
Kannonkosken osaston kursseilla oli kurssilaisia kaikkiaan x, joista naisia oli x. Kansalaisopiston rooli Kan-
nonkosken ryhmäliikuntapalvelujen tuottajana on edelleen merkittävä. Tärkeää on myös musiikin yksilön-
soiton opetus musiikkiopiston lisäksi. Paikkakunnalla ja seutukunnalla asuvat eri lajeja taitavat kansalais-
opiston opettajat ovat merkittävä voimavara, joita ilman emme näin monipuolisesti kursseja pystyisi tar-
joamaan. 
 
 
Toiminnan tunnuslukuja  

 Tot. 2018 Tot. 2019 Tav. 2020 Tot. 2020 

Kurssit/koulutukset 52 47 48  

Opetustunteja 1155 1010 1150  

Netto-opiskelijoita / Opiskelijoita yht. /481 445 220/450  

Nettokustannukset € 23.246 27.292 20.000 17.084 

Nettokustannukset € / opetustunti 21 27.02 17,40  

Nettokustannukset € / asukas 17,33 20,39 14,74 12,92 

 
 
Musiikkikoulutus 
 
Saarijärven Viitasalo-opiston toiminta-ajatuksena on musiikin ja tanssin harrastuksen kehittäminen ja mu-
siikin ja tanssin perusopetuksen antaminen sekä harrastajille että ammattiin aikoville toiminta-alueellaan. 
 
Toiminnan tunnuslukuja 

 Tot. 2018 Tot. 2019 Tav. 2020 Tot. 2020 

Opetustunteja 540 545 529 495 

Opiskelijoita (perusaste) 14 13 13 13 

Nettokustannukset 8.507 7.565 7.677 9.449 

Nettokustannukset € / opetustunti 15,75 13,88  19,09 

Nettokust. / asukas 6,3 5,65 4,42 7,15 

 
 

Kirjasto 
 
Kirjasto on maamme tärkein kulttuurilaitos. Kannonkoskella lainataan vuoden jokaisena päivänä 
keskimäärin noin 50 kirjaa. Syrjäytymisen ehkäisykeinona se on tutkimusten mukaan tärkeässä asemassa. 
Kirjasto on kaikkien kirjasto sekä avoin uusille toimintamuodoille ja yhteistyökumppanuuksille. Keski-
Suomen kirjastoverkko, Keski-kirjastot kattaa koko maakunnan. Kaksi kertaa viikossa tapahtuvan logistiikan 
avulla kirjaston käyttäjällä on pääsy erinomaiseen kokoelmaan. Verkkokirjastossa asiakas voi varata 
aineistoa ja uusia lainoja. E-aineistojen lainaus on edelleen voimakkaassa noin 30 % kasvussa. E-aineistojen 
käyttöä ei ole tilastoitu lainamääriin. Kävijälaskurin ei tunnista ryhmiä kovin hyvin, jolloin osa kävijöistä ei 
rekisteröidy laskuriin. Kirjasto tekee yhteistyötä kulttuuritoimen kanssa tarjoamalla tilat näyttelyille, 
elokuvaesityksille ja tapahtumille. 
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Koronapandemia vaikutti voimakkaasti myös kirjastopalveluihin. Kirjasto oli kokonaan suljettu 18.3. – 13.5. 
välisen ajan. 14. – 31.5. omatoimikirjasto oli avoinna lehtilukusalin osalta ja 1.6. – 31.12. koko kirjasto oli 
palveluaikoina avoinna ja omatoimiajalla 07 – 21 lehtilukusali ja palautus sekä varatun aineiston nouto on 
mahdollista. 
 
Toiminnan tunnuslukuja  

 Tot. 2018 Tot. 2019 Tav. 2020 Tot. 2020 

Lainat 26.042 24.419 20.000 18.576 

Lainat / asukas 19,2 18,2 14 14,1 

Lainan hinta 3,5 3,4 5,0 4,4 

Lainaajat 455 444 600 415 

Kirjastokäynnit 16.216 10.277 20.000 7.719 

Käynnit / asukas 11,9 7,7 14,0 5,8 

Nettokustannukset, kirjasto 91.381 82.673 105.590 81.261 

Nettokustannukset, €/ asukas 67,34 61,74 77,81 61,47 
 
 

Kulttuuri 
Aineisto esillä kokouksessa. 
 
Toiminnan tunnuslukuja  

 Tot. 2018 Tot. 2019 Tav. 2020 Tot. 2020 

Näyttelyt 6 5 4  

Juhlat 2 2 2  

Retket ja tapahtumat 24 21 9  

Elokuvat/katsojat 18/277 28/373 12/80  

Yhteishankkeet 1 1 0 0 

Nettokustannukset, kulttuuri 15.659 16.044 16.800 11.915 

Nettokustannukset, €/ asukas 11,54 11,99 12,38 9,01 

 

Nuorisotyö 
Aineisto esillä kokouksessa. 
 
Toiminnan tunnuslukuja  

 Tot. 2018 Tot. 2019 Tav 2020 Tot. 2020 

Kerhot kevät/syksy 9/9 8/10 7/7  

Retket 7 3 2  

Leirit  7 7 3  

Tapahtumat/Kurssit 19 27 4  

Lapsipoliittiset tilaisuudet 1 1 0  

Nuorten osallisuus 6 3 4  

Avoin toiminta iltaa/vuosi 50 40 64  

Hallinnoitavat hankkeet 3 3 3 2 

Alle 29 v. määrä 320 323 322 313 

Nettokustannukset, € 47.513 37.049 56.200 33.199 

Nettokust. / asukas 40,77 27,67 39,91 25,11 

Nettokust./ alle 29-v. 148,48 114,70 168,26 106,07 

Nuorisotyön valtionosuus € - - - 1.439 
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Liikunta ja ulkoilu 
 
Tehtäväalueen keskeisenä tavoitteena on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden 
edistäminen. Käytännössä liikuntatoimen palvelut tuottaa Piispala sekä kunnan hyvinvointivastaava. Hyvin-
vointivastaavan resurssi kunnan liikuntatoimelle oli 60 % ajalla 1.1. – 31.3.2020 ja 20 % loppuvuoden ajan. 
Toinen puoli työajasta oli Nuorisokeskus Piispalan. Kunnan liikuntapaikkojen hoidosta vastaa tekninen toi-
mi. Palvelupaketin suoraan liikuntaan liittyviä palveluja olivat vakiovuorot, saldokortit, vesijumpat sekä 
koulun, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja järjestöjen liikunnallinen käyttö. Erilaisia liikuntatapahtumia 
ja ryhmiä on järjestetty ympäri vuoden koronapandemian sallimissa rajoissa. Kivijärven kanssa yhteistyössä 
järjestettiin kesäkuinen pyöräilytapahtuma Yläpäässä. Kesällä järjestettiin kaksi yksittäistä liikuntatuokiota. 
Hyvinvointivastaavan ikäihmisten liikuntatuokio koulun liikuntasalissa keräsi noin 20 osallistujaa joka maa-
nantai kesätaukoa lukuun ottamatta. Perinteisenä liikuntakampanjana järjestettiin yhteistyössä Kihon ja 
Pop-pankin kanssa Kävellen kuntoon lokakuussa -kampanja. Vuoden 2020 liikuntatekona palkittiin Atte ja 
Eeva Jäsberg lapsiperheiden liikunnallisen elämäntavan toteuttamisesta. 

 
Toiminnan tunnuslukuja  

 Tot. 2018 Tot. 2019 Tav. 2020 Tot. 2020 

Liikuntakamp. ja -tapahtumat 6 22 15 7 

Edustukset (mm. viestit) 2 1 2 0 

Palvelupaketin liikuntapalvelut  
 

37.418 25.000 21.981 

Nettokustannukset, € 36.510 36.510 41.590 35.451 

Nettokust. / asukas 26,91 26,91 29,17 26,82 

Liikuntatoiminnan valtionosuus € 
 

20.000  4.822 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

SIVISTYSLAUTAKUNTA 
SISÄISEN VALVONNAN SELONTEKO VUODELTA 2020 
 
Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, pää-
tösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toi-
mielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. 
 
Sivistystoimen sisäisen valvonnan järjestäminen 
Sivistystoimen toiminta pohjaa valtuuston asettamiin strategisiin tavoitteisiin sekä talousarvioon ja -
suunnitelmaan. Lautakunta seuraa talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaa 
kokouksissaan. Talousarvion toteutumaseurantaa ei ole pystytty välittämään lautakunnalle sähköpostilla 
kuukausittain kunnan kirjanpidon järjestämistavan muutoksien vuoksi. Sivistyslautakunnan pöytäkirjat ovat 
luettavissa kunnan kotisivuilla.  
 
Henkilöstö- ja toimielinrakenteet, tehtäväkuvat ja niiden ajantasaisuus  
Sivistystoimen tehtäväalueesta vastaa sivistyslautakunta. Tehtäväalueen tulosyksiköiden vastuuviranhalti-
jat ja muu henkilöstö on pääosin kuvattu toimintakertomuksessa. Sivistystoimen viranhaltijoiden tekemät 
viranhaltijapäätökset käsitellään lautakunnan jokaisessa kokouksessa.  
 
Kunnan omaisuutta koskevat muutokset (hankinnat, myynnit, poistot) 

• Ei merkittäviä omaisuusmuutoksia 

Kuntaa velvoittavat uudet sopimukset ja niiden seuranta 
Vuonna 2019 kunta teki seuraavat sivistystoimea koskevat sopimukset: 

• Koulukuraattoripalvelusopimus Karstulan kunnan kanssa päättyi ja uusi solmittiin Kivijärven kunnan 

kanssa toukokuussa. Koulukuraattori on yhteinen myös Kyyjärven kunnan kanssa. 

 

Talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta 
Laskujen vastaanottaja ja hyväksyjä on eri henkilö. Viranhaltijoiden omat laskut hyväksyy esimies tai lauta-
kunnan puheenjohtaja. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. 
Talousarvion toteutumaseurantaa ei ole pystytty välittämään lautakunnalle sähköpostilla kuukausittain 
kunnan kirjanpidon järjestämistavan muutoksien vuoksi.  
Ulkopuolista rahoitusta sivistystoimi pyrki hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Hakemukset ja 
niiden loppuraportit annetaan tiedoksi lautakunnalle. Tarkastuslautakunta kuulee sivistysjohtajan ajankoh-
taiskatsauksen oman aikataulunsa mukaisesti. 
 
Merkittävimmät riskit 
Sivistyspalveluista esimerkiksi nuoriso-, kulttuuri-, liikunta-, kirjasto- ja hallintopalvelut toimivat pienellä 
henkilöstömäärällä, käytännössä yhden ihmisen varassa. Tämä aiheuttaa riskin toiminnan jatkuvuudelle 
esimerkiksi pidemmissä sairauslomissa tai henkilöstövaihdosten yhteydessä. Oppilasmäärän väheneminen 
sekä talouden heikot näkymät aiheuttivat painetta henkilöstökulujen karsimiseen ja toiminnan 
tehostamiseen. 

 
 


