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SIVISTYSPALVELUT   (tulosalue 300) 
 
Tilivelvollinen viranhaltija:   Sivistystoimenjohtaja 
 
Tulosyksiköt:  Hallinto, Esi- ja perusopetus, Lukiokoulutus, Ammatilliset koulut, 

Muu koulutus, Varhaiskasvatuspalvelut, Liikuntatoimi, Nuorisotoiminta, 
Kirjasto- ja kulttuuri  

 
Toiminta-ajatus: Sivistystoimen palvelut muodostavat prosessin, jonka keskiössä on 

kuntalainen; lapsi, nuori, aikuinen tai ikäihminen. Toiminta-ajatuksena 
on huolehtia lasten lakisääteisistä palveluista varhaiskasvatuksessa ja 
perusopetuksessa, tuottaa toisen asteen lukiokoulutuspalveluita, tukea 
nuorta vapaa-ajan ja koulun liitoksessa sekä tuottaa liikunta-, kulttuuri ja 
kirjastopalveluita kaikille kuntalaisille.  

.  
 
Toimintaympäristö ja sen muutokset: 
 
Uusi päiväkoti valmistui kokonaisuudessaan tammikuussa 2013. Uuden päiväkodin myötä 
Lapinjärvellä on voitu tarjota entistä laadukkaampaa varhaiskasvatusta. Kotihoidon tuen 
kuntalisästä luovuttiin vuoden 2013 alusta.  
 
Perusopetuksen alakouluja Lapinjärvellä on neljä, joista yksi ruotsinkielinen. Oppilaita 
suomenkielisissä alakouluissa esiopetusoppilaat mukaan luettuina oli 20.9.2013 tehdyn tilastoinnin 
mukaan 118 (vrt. 2012: 125 oppilasta). Ruotsinkielissä Kapellby skolassa opiskeli tilastointipäivänä 
78 oppilasta (vrt. 2012: 69 oppilasta). Yläkoulussa opiskeli tilastointipäivänä 127 oppilasta (vrt. 
2012: 148 oppilasta).  Keväällä 2013 perusopetuksensa päätökseen saanut vuosiluokka oli 
viimeinen, jossa olivat mukana vielä lähes kaikki artjärveläiset ikäluokkansa oppilaat.  
 
Porlammin koulukeskukseen kesällä tehdyn kuntotutkimuksen perusteella Porvoon 
terveydensuojelu asetti koulurakennuksen opetuskäytön määräajaksi syksyn 2014. Kunnanhallitus 
asetti sivistystoimelle tehtäväksi valmistella opetuksen järjestämistä lähikunnissa ja tekniselle 
toimelle annettiin tehtäväksi valmistella väistötilaratkaisua, joka olisi käyttövalmiina viimeistään 
syksyllä 2014. Hyväksyessään vuoden 2014 talousarvion kunnanvaltuusto ei kuitenkaan varannut 
rahaa siirtotilojen hankkimista varten, joten vuoden 2013 lopussa sivistystoimessa edettiin 
valmisteluissa, joiden tavoitteena oli yläkouluopetuksen järjestäminen lähikunnissa syksyllä 2014.  
 
Toisen asteen koulutuspalveluita tarjottiin edelleen Porlammin lukiossa, jossa aloitti ennätyksellisen 
suuri vuosikurssi syksyllä 2013. Syksyn tilastointipäivänä 20.9.2013 lukiossa opiskeli yhteensä 55 
opiskelijaa (vrt. 2012: 50 opiskelijaa). MTV 3:n julkaisemassa ylioppilaskirjoitusten tuloksiin 
perustuvassa lukiovertailussa Porlammin lukio oli Suomen 397 lukiosta sijalla 29. STT:n 
vertailussa, jossa kirjoitustuloksia suhteutettiin opiskelijoiden alkutasoon (keskiarvo), Porlammin 
lukion sijoitus oli 69.  
 
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat säilyttäneet jo tutuksi tulleen korkean tasonsa. Nuorisotoimessa 
on jatkettu etsivää nuorisotyötä opetus- ja kulttuuriministeriön myönnettyä kaivattua 
hankerahoitusta jo kolmannen kerran. Uimahallin ollessa kiinni liikuntapalveluiden osalta on 
keskitytty kolmannen sektorin tukemiseen. Lapinjärvellä toimiikin poikkeuksellisen monta seuraa, 
järjestöä ja harrastusryhmää, joka puhuu omaa kieltään aktiivisista kuntalaisista.  
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Yhteistyötä on jatkettu monella saralla erityisesti Loviisan kanssa. Loviisan sivistystoimen johto on 
ystävällisesti toivottanut tervetulleeksi Lapinjärven edustuksen niin koulujen 
lääkehoitosuunnitelman laadintaan kuin erityispäivähoidon linjauksia pohtineeseen työryhmäänkin. 
Yhteistyö Loviisan kanssa on osoittautunut hedelmälliseksi tarjoten viranhaltijoille kaivattua 
kollegiaalista näkemysten vaihtoa ja tehokkuutta pienen kunnan lakisääteisten selvitysten tekoon.  
 
Sivistystoimen henkilöstössä tapahtui vuoden aikana lukuisia muutoksia, joista merkittävimpiä 
lienee Porlammin yläkoulun ja lukion rehtori Päivi Virénin irtisanoutuminen kesällä 2013. 
Irtisanoutumisen jälkeen virkaa tekeväksi rehtoriksi nimettiin Marketta Takkala.  
 
 
Määrärahat 
(ulkoiset) 

TP 2012 
 
TA 2013 

Toteutuma 
2013 

Käyttö 
    % Poikkeama 

Toimintakulut -5 604 020 -5 491 888 -5 331 778 97,1 -160 110 
Toimintatulot 1 580 946 1 274 500 1 319 730 103,5 -45 230 
Toimintanetto -4 023 074 -4 217 388 -4 012 048 95,1 -205 340 

 
 

 

Toiminnalliset tavoitteet 
 

Sivistystoimen hallintopalvelut 
 
Sivistystoimen hallinnon talousarvioylityksen selittänee arvioitua korkeammat 
henkilöstökustannukset.  
 
3000 Sivistystoimen hallintopalvelu TA 2013 TOTEUMA POIKKEAMA % 
Tuotot  500 381 119 76,2 
Kulut  -134673 -139579 4906 103,6 
Netto  -134173 -139198 5025 103,7 

 
 
 
 

Esi- ja perusopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta,  
 
Perusopetuksen ulkoiset menot 
Esi- ja perusopetus sekä aamu- ja iltapäivät TA 2013 TOTEUMA POIKKEAMA % 
Tuotot  1052411 1103478 -51067 104,9 
Kulut  -3394148 -3133726 -260422 92,3 
Netto  -2341737 -2030248 -311489 86,7 

 
Esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan budjetin alittuminen johtuu ainoastaan 
Porlammin yläkoulun odotusten mukaisesta talousarvion alittumisesta, joka ilmenee 
koulukohtaisesta tarkastelusta.  
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Koulujen ulkoiset menot 
2008 Kirkonkylän koulu TA2013 TOTEUMA POIKKEAMA % 
Tuotot  22578 27272 -4694 120,8 
Kulut  -442356 -437329 -5027 98,9 
Netto  -419778 -410058 -9720 97,7 
     
2009 Kapellby skola     
Tuotot  16860 20020 -3160 118,7 
Kulut  -464618 -486841 22223 104,8 
Netto  -447758 -466821 19063 104,3 
     
2010 Hilda Käkikosken koulu     
Tuotot  11645 6265 5380 53,8 
Kulut  -285304 -330493 45189 115,8 
Netto  -273659 -324229 50570 118,5 
     
2013 Pukaron koulu     
Tuotot  12284 12916 -632 105,1 
Kulut  -224976 -227365 2389 101,1 
Netto  -212692 -214449 1757 100,8 
     
2011 Porlammin yläkoulu      
Tuotot 989 044 1023 763 -34 719 103,5 
Kulut -1408 631 -1198 034 -210 597 85 
Netto -419 587 -174 272 -245 315 41,5 

 
Perusopetuksen koulujen talousarvion ylitykset johtuvat lähinnä rahoitettujen, mutta 
talousarviovaiheessa huomiotta jääneiden projektien kustannuksista. Kapellby skolan talousarvion 
reilumpi ylitys johtuu erityisopetuksen kustannusten kirjaamisesta talousarviosta poiketen koulun 
omaksi menoksi.   
 
 
Projektien kuluja kouluittain 
 Teknisen 

työn ylläpito 
Kerhotoiminta Yhteensä 

2008 Kirkonkylän koulu -2237 -10099 -12 336 
2009 Kapellby skola -2237 -1840 -4077 
2010 Hilda Käkikosken koulu -670 -2833 -3503 
2013 Pukaron koulu -2237 -418 -2655 
2011 Porlammin yläkoulu -5099 -111 -5210 

 
 
Tunnuslukuja 
 Keskim. 

Oppilas-
määrä 

Menot (ulk) Menot (sis.) Menot(ulk) 
€/oppilas 

Menot (ulk+sis) 
€/oppilas 

Kapellby skola 73,5 -486841 -170 000 -6624 -8937 
Kirkonkylän 
koulu 

58,5 -437329 -158 685 -7476 -10 188 
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Hilda Käkikoski 38 -330493 -53 138 -8697 -10 095 
Pukaron koulu 25,5 -227365 -61 884 -8916 -11 343 
Porlammin yk. 137 -1198 034 -284 235 -8745 -10 819 
 
Koulujen sisäisissä kustannuksissa ei huomioida rahoituskustannuksia tai poistoja. Myöskään 
sivistystoimen johdon kustannuksia ei vyörytetä kouluille. Huomiotta jää myös perusopetuslain 
mukaisen oppilashuollon kustannukset (terveydenhuolto, psykologit, kuraattorit), joiden 
kustannukset jäävät perusturvan maksettaviksi. Käytännössä kouluterveydenhuolto-, psykologi- ja 
kuraattoripalveluiden kulut voitaisiin laskuttaa sisäisesti, jolloin em. kulut esimerkiksi yläkoulun 
osalta vuonna 2013 olivat 68 660€.  
 
 
Toisen asteen koulutus 
Lukio 
 
3200 Lukiokoulutus TA2013 TOTEUMA POIKKEAMA % 
Tuotot  36180 41747 -5567 115,4 
Kulut  -485207 -494308 9101 101,9 

Netto  -449027 -452560 3533 100,8 
 
Lukio on ollut mukana Itä-Uudenmaan lukioiden yhteistyöverkoston kehittämishankkeessa, jota on 
ohjannut Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Hanke jatkuu edelleen ja 
päämääränä on saavuttaa vakiintunut lukioverkostoyhteistyö Askolan, Linnankosken, Myllyharjun 
ja Porlammin lukioiden välille. Verkoston lukiopäivä järjestettiin Porvoossa 5.11.2013, aiheena oli 
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö. Porlammin lukio on mukana myös Yes goes to lukio -
hankkeessa, joka on EU:n rahoittama yrittäjyyskasvatusprojekti. Tummia pilviä Porlammin lukion 
ylle toi syksyllä 2013 esille tullut tilojen kunto. Lukiokoulutuksen jatkuminen Lapinjärvellä on 
pitkällä tähtäimellä riippuvainen yläkoulun tilanteesta.  
 
Syksyn 2013 tilastoinnin mukaan Porlammin lukiossa opiskeli 55 opiskelijaa.  
 
Ammatilliset koulut 
 
3300 Ammatilliset koulut TA2013 TOTEUMA POIKKEAMA % 
Tuotot  0 0 0 0 
Kulut  -2382 -9803 7421 411,5 
Netto  -2382 -9803 7421 411,5 

 
 
Muu koulutus 
 
Kansalais- ja musiikkiopisto 
 
3400 Muu koulutus TA2013 TOTEUMA POIKKEAMA % 
Tuotot  0 0 0 0 
Kulut  -84198 -79544 -4654 94,5 
Netto  -84198 -79544 -4654 94,5 
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Varhaiskasvatuspalvelut 
 
3500 Varhaiskasvatuspalvelut TA2013 TOTEUMA POIKKEAMA % 
Tuotot  131190 134988 -3798 102,9 
Kulut  -938589 -926549 -12040 98,7 
Netto  -807399 -791561 -15838 98 
     
3550 Lastenhoidon tuet     
Kulut  -180000 -136399 -43601 75,8 
Netto  -180000 -136399 -43601 75,8 

 
 
Varhaiskasvatuspalvelun toimipisteet olivat  Peikkolaakson päiväkoti, Porlammin 
ryhmäperhepäiväkoti sekä Pukaron ryhmäperhepäiväkoti. Kunnassa oli myös yksi 
perhepäivähoitaja. Vuorohoitoa on ollut tarjolla Pääskyset nimisessä ryhmässä päiväkoti 
Peikkolaaksossa.  
 
Toteutuneet läsnäolopäivät 2013 
nimi  läsnäolopäivät  muutos 
Peikkolaakso  10775   +13,8 % 
Esikoululaiset 2923   +82,5 % 
Perhepäivähoitaja 693   +8,3 % 
Porlammin ryhmis 1637   -12,8 % 
Pukaron ryhmis 2021   -17,3 % 
Yhteensä  18049   +1,8 % 
 
 
 
 
Liikuntapalvelut 
3650 Liikuntatoimi TA2013 TOTEUMA POIKKEAMA % 
Tuotot  18220 3612 14608 19,8 
Kulut  -47982 -35114 -12868 73,2 
Netto  -29762 -31502 1740 105,8 

 
Liikuntapalveluiden toimintamenojen jäämistä alle talousarvion selittää se, että liikunnanohjaaja on 
ollut lomautettuna suuren osan vuodesta.  
 
Nuorisotoimi 
3700 Nuorisotoiminta TA2013 TOTEUMA POIKKEAMA % 
Tuotot  31860 33195 -1335 104,2 
Kulut  -87690 -92848 5158 105,9 
Netto  -55830 -59652 3822 106,8 

 
Osallistujakäyntejä Lapinjärven nuorisotoiminnassa oli vuonna 2013 yhteensä noin 2000.  
 
Esimerkkejä vuoden toiminnasta:  
Nuorisotilat 
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Lapinjärvellä toimi kaksi nuorisotilaa, Nuokku ja Sikala. Nuokku sijaitsee Kirkonkylällä ja oli auki 
keskiviikkoisin klo 16-20 ja Sjökullassa sijaitseva Sikala oli auki perjantaisin klo 16-21.  
 
Yhteistyö koulun kanssa 
Nuorisotoimi oli tiiviisti mukana nuorten kouluarjessa. Nuoriso-ohjaajat etsivät yhdessä nuorten 
kanssa jatko-opiskelupaikkoja, motivaatiota, erilaisia oppimistapoja ja ympäristöjä, sekä vastauksia 
arjenhallinnan ongelmiin. Nuorisotoimi on ollut nuorten tukena kaikissa kouluja ja oppilaita 
koskevissa muutoksissa. 
 
Seikkailukasvatus 
Nuorisotoimi järjesti seikkailullisia retkiä ja leirejä sekä lähialueille sekä kauemmas. Retket 
suunnattiin luonnon helmaan yhteistyössä naapurikuntien ja kaupunkien sekä koulujen kanssa. 
Seikkailukasvatusta tehtiin tiiviisti yhdessä Loviisan kanssa, ja menetelmää pyritään 
hankkeistamaan valtion tuella. 
 
Ehkäisevä päihdetyö 
Päihdetyötä tehtiin yhdessä Loviisan ja lähikuntien, sekä eri järjestöjen kanssa. Erilaisista päihteistä 
ja käytön seuraamuksista jaettiin tietoa nuorisotiloilla ja kouluissa. Keskustelua käytiin nuorten 
kanssa myös netissä. Asennetta bussi vieraili Porlammin yläasteella jakamassa tietoa ja 
keskustelemassa nuorten kanssa. Ajankohtaista tietoa päihteiden käytöstä ja nuorten asenteista 
saatiin Ehyt ry:n tehdessä päihteisiin liittyvän kyselyn Porlammin koululla. Päihteisiin liittyvissä 
ongelmatapauksissa nuorisotoimi teki yhteistyötä kodin, koulun, poliisin, sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisten kanssa. 
 
Seksuaalivalistus 
Nuorisotoimi jakoi tietoa nuorille parisuhteesta, seksuaalisuudesta, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. 
Keskustelua käytiin niin netissä kuin nuortenilloissakin. Nuorisotiloilla oli saatavissa nuorille 
tarkoitettua, seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvää materiaalia ja yhteystietoja eri järjestöiltä kuten 
Väestöliitolta. Nuoria kannustettiin harkitsevaan, itseä ja toisia kunnioittavaan, terveelliseen 
elämäntapaan. 
 
Etsivä nuorisotyö 
Etsivää nuorisotyö on moniammatillisten verkostojen kanssa tehtävää erityisnuorisotyötä. Etsivää 
nuorisotyötä on tehty Lapinjärvellä vuodesta 2011 ja toiminta jatkuu edelleen. Etsivän nuorisotyön 
tekemisen kunnassa mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatava avustus, jota myös 
vuonna 2013 saatiin 30 000 euroa. Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä on 15-29 -vuotiaat nuoret, 
jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa, eivät ole löytäneet jatko-opiskelupaikkaa tai työpaikkaa 
valmistumisen jälkeen. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja työskentely muotoutuu 
yksilöllisesti nuoren tarpeiden mukaan. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuoria pääsemään niiden 
palveluiden piiriin, joita he tarvitsevat. Etsivää työtä tehdään niissä toimintaympyröissä, joissa nuori 
liikkuu normaalisti. Tällaisia ovat mm. sosiaalinen media, perusopetuksen yläluokat, toinen aste, 
nuorisotilat, pajat jne.  
 
Nuorisotoimen talousarvioylitystä selittää Taitotalon vuokrakustannusten kohdentaminen tekniseltä 
toimelta sivistystoimelle suoraan tilaa käyttäville tahoille.  
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Kulttuuri ja kirjasto 
 
3800 Kulttuuritoiminta TA2013 TOTEUMA POIKKEAMA % 

Tuotot  439 0 439 0 
Kulut  -8251 -3177 -5074 38,5 
Netto  -7812 -3177 -4635 40,7 
     
3900 Kirjasto     
Tuotot  3700 2265 1435 61,2 
Kulut  -128768 -130206 1438 101,1 
Netto  -125068 -127941 2873 102,3 
 
Kulttuuritoimi 
Yhdistyksiä tuetaan avustuksin eikä kunnassa ole varsinaista kulttuuritoimijaa.  
 
Kuukausittain vaihtuvat näyttelyt kirjaston  hirsisalissa: 
* Anu Kantosen ”Huovutuksia” 
* Merja Marinin maalauksia ”Tuulen ja valon leikki” 
* Marinka Ehrukainen ” Kiitokset Sri Lankalle” 
* Kapellby skola – ”Fåglar” –elever från årskurs 2 
* Kansalaisopiston kevätnäyttely – savi–kudonta ja posliinitöitä sekäLiisa Heiskasen 
maalarioppilaitten  maalauksia 
* ”Gretan ja Henkan nukkekoti” 
* Porlammin kotiseutumuseon näyttely : ”Hilda Käkikoskea muistellen” 
* Lisbeth Brobergin ” Mansikkapaikat kirkonkylällä” 
* Carina Hansson : ”Kivat kintaat”, Lena Weckmanin ” Kotoisaa keramiikkaa” 
* Loviisanseudun taideyhdistyksen kiertävä taidenäyttely 
* Jasmin Storgård : ” Hevoset” 
* Antonio Aroso Fernandez : ”Maalauksia” 
* Kirkonkylän koululaisten joulunäyttely 
 
Porlammin kirjaston ikkunanäyttelyt:* 
* Porlammin kotiseutumuseo:  ”Museon joulu” 
* Vuokko Annalan ”Mielikirjat” 
* Kansalaisoposton kudontatöitä 
* Porlammin kotiseutumuseon ” Valokuvanäyttely” 
*  Porlammin kotiseutumuseon Pessala-näyttelyn jälkimaininkeja 
 
Vuosi huipentui 27.11. ,  kun juhlittiin  150 –vuotiasta kirjastoa. Tuleva kunnanjohtaja Tiina Heikka 
veti prosessidraamaa ” Kirjoja kansalle” Porlammin lähikirjastossa ja pääkirjastossa. Heikinkylän  
teatteri Isa Stenbergin ohjaamana  esitti ” Iloinen 1950-luku”, nautittiin virvokkeita ja tavattiin 
tuttuja. 
 
Tilastoja 
 
- aukiolotunteja    1948   (+1,6 %) 
- lainaajia     1381   (-0,3 %) 
- kävijöitä                                            22775   (-2,1 %) 
- verkkokäyntejä                    4546     ( - 21,2%)  
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- lainauksia pääkirjastossa  35603  (-2,7 %) 

- lainauksia Porlammin kirjastossa   4 802  (-0,4 %) 

- kaukolainoja       174  (-4,9  %) 
- kokonaislainaus (mukana lehtilainat) 40663   (-2,4 %),         14,4  lainaa / as. (v. 2012: 14,7 ) 
 
Kirjastoaineistohankintoihin käytettiin yhteensä 38 747 € ( -10.4%) , josta kirjoihin 28 860 €  ( -
10% ) ( kirjoja hankittiin 1 524 kpl), sanoma- ja aikakauslehtiin 6 000 € (48 vsk) ja AV-aineistoon 3 
200€ (102 dvd, 33 äänikirjaa ja 24 mus.CD. 
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TULOSKORTTI, Sivistyspalvelut 2013 
NÄKÖKULMA    KRIITTINEN  

MENESTYSTEKIJÄ 
MITTARIT JA  
TAVOITETASOT 

TOIMENPITEET TOTEUTUNUT 

Palvelut 
 
 
 
 
 

Riittävä palvelutaso 
muutospaineiden aikana 

Toimivat ja 
tasavertaiset opetus- 
varhaiskasvatusjär-
jestelyt – 
lähtökohtana 
voimassa olevat lait 
ja asetukset sekä 
kunnan taloudellinen 
tilanne 
 

Hallinto, koulutus ja 
sisäiset palvelut: 
kaikilla oma 
tuloskortti, jonka 
mukaisesti toimintaa 
kehitetään ja seurataan 
 

 Toteutunut osittain: 
Tasavertaisuusnäkökul
masta alakoulujen 
oppilaskohtaiset 
kustannukset 
vaihtelevat liian paljon 
keskenään.   

Talous 
 

Kokonaisvaltaisesti 
taloudellinen toiminta ja 
sen seurauksena 
talousarvion raameissa 
pysyminen 
 
Menojen sopeuttaminen 
tulorahoitukseen 
 

Talousarvion 
mukainen ja 
kustannustehokas 
toiminta. 
 
Suunniteltujen 
toimintojen 
toteutuminen  
 
Kustannusten 
pysyminen 
tulosalueittain 
talousarvion 
raameissa 
 

Säännöllinen kuukausi- 
raportteihin perustuva 
talouden tarkkailu ja 
tarvittaessa toiminnan 
uudelleen suuntaus.  
 
Jatkuva seuranta ja 
ennakointi 
 
 

Toteutunut 
käytännössä kokonaan 
vaikka talouden 
seurannassa oli 
teknisiä haasteita 
vuoden 2013 alussa.  

Viestintä 
 

Viestinnän ja sisäisen 
tiedotuksen edelleen  
kehittäminen 
 
Asiakaslähtöisyys 

Yhteistyö eri 
medioiden kanssa 
harkitusti 
 
Kotisivujen 
kehittäminen ja 
päivittäminen 
 
 
Toiminnoittain 
määritellyt 
viestintätavoitteet  
tuloskorteissa.  

Joka tulosalueella 
säännölliset 
kokoontumiset, joista 
muistiot. 
 
Toimintojen 
viestintätavoitteiden 
seuranta. 
 
 

Toteutunut osittain: 
Kotisivujen 
kehittäminen on 
kesken.  

Henkilöstö Tavoitteena hyvinvoiva 
ja työstään nauttiva 
henkilöstö  
 

Poissaolojen 
seuranta ja varhainen 
puuttuminen kunnan 
toimintasäännön 
mukaisesti 
 
Kehityskeskustelut 
 
Toimenkuvien 
päivittäminen 
 
Riittävän 
henkilöstön 
saatavuus 

Mahdollisuus 
ammatilliseen 
täydennyskoulutukseen 
 
Työnohjaus 
 
 

Toteutunut osittain: 
toimenkuvien 
päivittäminen on 
kesken.  

 
 
 


